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אור וחום ההתקשרות

החשבון שעושה כ"ק מו"ח אדמו"ר בח"י אלול על חודש תשרי שעבר, הוא גם 
בנוגע לכל הברכות שניתנו על ידו בחודש תשרי שעבר.

כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר לי שאף פעם לא נשאר בפשיטת רגל )"באנקראט"( חס 
ושלום, והיה נאמן ובטוח בתשלום כל התחייבויותיו, וכיון שכן, בודאי שימלא את 

כל ברכותיו.
הרבי מצדו – כיון שהבטיח, בודאי ביכולתו לקיים, דאם לא כן, לא היה מבטיח. 
אבל, ישנו תנאי בדבר – ההתקשרות אל הרבי, והאמונה שגם עכשיו יכול למלא 

ובודאי ימלא את ברכותיו.
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לפנינו מענה הרבי שניתן, כנראה, לאדם שהיה 
מודאג מהמצב בארץ-הקודש:

בדהת"פוהמ"ז ]= בדיקת התפילין והמזוזות[
לו בשמי אשר לטובת המצב באה"ק  תמסור 
]על-עצמו  בל"נ  ע"ע  יקבל  בארץ-הקודש[   =[
בלי נדר[ במשך י"ב חדש הבע"ל ]= הבא עלינו 
האחד  מזמור  בוקר  יום  בכל  לאמור  לטובה[ 
וק"נ בתהילים ולאח"ז ]= ולאחרי זה[ בכל יום – 
לחיות חיים רגילים לגמרי )שעי"ז ]= שעל-ידי-

זה[ מראה שאין מקום לדאגה כלל]([, כי השם 
שומר כל בנ"י ]= בני-ישראל[.

אזכיר עה"צ ]= על הציון[

פרק תהילים, וחיים רגיליםהכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ט באלול ה'תשפ"א – כ"ו באלול ה'תשפ"א

תבוא | לעשות מענייני העולם 'ביכורים'
הקדוש-ברוך- של  ביכורים  נקראים  ישראל  בני 
תבואתה",  ראשית  לה'  ישראל  "קודש  כדכתיב  הוא, 
חז"ל  – כמאמר  כל העולם  ישראל הם ראשית של  בני 
ראשית  שנקראו  ישראל  בשביל  ראשית,  ב'  "בראשית, 
של  שהראשית  עד  ראשית",  שנקראת  התורה  ובשביל 
כידוע  שבראשית(,  )ראשית  לתורה  גם  קדמו  ישראל 
בכוחם  ויש  התורה  על  הבית  בעלי  הם  הרי  שיהודים 

"ראשית"  ועל-אחת-כמה-וכמה שהוא  בתורה...  לחדש 
ובעל-הבית על העולם כולו. 

 – הארץ  מפירות  לעשות  הכוח  ליהודי  יש  ולפיכך 
ביכורים לה'. ואדרבה דווקא על-ידי עבודתו של יהודי 
לה',  ביכורים  מהעולם  שעושה  הגשמי  בעולם-הזה 

מתגלה העילוי והכוח של יהודי...".

)תורת-מנחם תשמ"ט ח"ד עמ' 311-312(

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מעשר שני ונטע הלכות אישות פרק יז-יט.י"ט באלולו'
מל"ת רסב.רבעי פרק י.

מ"ע ריב.פרק יא.פרק כ-כב.כ' באלולש"ק

הל' בכורים.. בפרקים פרק כג-כה.כ"א באלולא'
מ"ע ריב.אלו. פרק א.

הלכות גירושין.. בפרקים אלו. כ"ב באלולב'
מ"ע רכב.פרק ב.פרק א-ג.

מ"ע רכב.פרק ג.פרק ד-ו.כ"ג באלולג'

מל"ת שנו.פרק ד.פרק ז-ט.כ"ד באלולד'

מל"ת שנו.פרק ה.פרק י-יב.כ"ה באלולה'

פרק יג. הלכות יבום וחליצה.. כ"ו באלולו'
מל"ת שנו. מ"ע רטז.פרק ו.בפרקים אלו. פרק א-ב.
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 הקשר בין
"סליחות" ל"שבת"

כיצד ייתכן לקרוא ליום השבת בשם "שבת סליחות", הלא ביום השבת 
אסור לומר ווידוי וסליחות?! • השבת מרוממת את כל ישראל ומביאה 

 אותם למנוחה מכל העניינים הבלתי רצויים • הכוח לתיקון הפגמים
 בימי הסליחות ניתן מההתרוממות וההתעלות של יום השבת •

משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
שמבדילים  מיוחדים  בשמות  הנקראים  שבתות  יש 
קודש  שבת  ליום  בנוגע  וכן  השבתות.  משאר  אותם 
בשיחת  גם  )כמובא  סליחות"  "שבת  בשם  שנקרא  זה, 
ההנהגה  סדר  אודות  הידועה1  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
בליובאוויטש בחודש אלול, וימי ההכנה לראש-השנה, 
אודות  גם  נזכר  ושם  כו',  ונעלה  מיוחד  באופן  שהיה 

סדר ההנהגה ב"שבת סליחות"(.
שקלא-וטריא  גם  בו  שיש   – חידוש  יש  זה  ובעניין 
בשם  שנקראות  השבתות  שאר  לגבי   – להלכה  בנוגע 

מיוחד:
בדרך כלל נקראים ימי השבת על שם פרשיות התורה, 
כמו שבת בראשית, נח וכו'. ויש גם שבתות שנקראים 
דעות2  שלכמה  שובה",  "שבת  כמו  ההפטרה,  שם  על 
נקראת על שם התחלת ההפטרה: "שובה ישראל"3, וכן 
"שבת חזון" וכו'. והנקודה המשותפת בכל שמות אלו – 

שהם עניינים השייכים ליום השבת עצמו.
 – בדבר  חידוש  יש  סליחות"  ל"שבת  בנוגע  ואילו 
הסליחות  אמירת  התחלת  שם  על  נקרא  השבת  שיום 

)לא רק ביום שבת-קודש עצמו, אלא( במוצאי השבת.
ולכאורה יש בזה שאלה על-פי הלכה – כי, כאשר יום 

1.  ליקוטי-דיבורים חלק א קטז, ב ואילך.
2.  ראה ליקוטי-שיחות חלק יד עמ' 144. וש"נ.

3.  הושע יד, ב.

עצמו,  השבת  ביום  שאינו  עניין  שם  על  נקרא  השבת 
אלא לאחרי השבת, נמצא שעניינו של יום השבת נעשה 

טפל לגבי עניין שיהיה לאחרי זה בימות החול.
ואין זה דומה לשבת מברכים החודש, כי, אף שראש-
ביום  )או  החול  בימות  השבת,  לאחרי  הוא  חודש 
ביום השבת עצמו, הרי ברכת  ולא  השבת שלאחריו(, 
השבת  ביום  שנעשה  עצמו  בפני  עניין  הוא  החודש 
עצמו. וכידוע4 שכללות עניין ברכת החודש קשור עם 
קידוש החודש על-פי הראיה על-ידי בית-דין, שלאחרי 
שנתבטל, תיקנו לברך את החודש ביום השבת שלפניו, 
בתור  לבית-הכנסת(,  באים  )שכולם  הכניסה"  "יום 
זיכרון לקידוש החודש. ונמצא, שברכת החודש, שהיא 
שנפעל  עצמו  בפני  עניין  היא  החודש,  קידוש  כעין 
ביום השבת עצמו, ולא בתור הכנה לימות החול; מה-
כן רק בגלל אמירת  שאין-כן "שבת סליחות", שנקרא 
הסליחות במוצאי שבת, ולכאורה אין שייך ליום השבת 

עצמו. 
הסליחות  שאמירת  שאף  לומר,  צריך  כורחך  ועל 
היא לאחרי השבת, הרי זה קשור עם יום השבת עצמו, 

כדלקמן.

גם תורת-מנחם חלק  וראה  ואילך.   187 ליקוטי-שיחות חלק ט עמ'  4.  ראה 
מח עמ' 259. וש"נ.

הזמן להעמיד 
‘שופטים' ו'שוטרים' 

‘שופטים'  להעמיד  עליו  חופשית,  בחירה  ישנה  שליהודי  מכיוון 
שילמדו את האדם לבחור בטוב, ו'שוטרים' שירתיעו את מי שאינו 
ניתן  בזמן הגלות  גם  נצחית,  היא  • התורה  מוכן לציית לשופטים 
ליישם את הציווי “שופטים ושוטרים תתן לך" בעבודת האדם • ציווי 
זה נקרא בתורה בימי חודש אלול, משום שעניינם של ימים אלה הוא 

תשובה ברצון • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
השבוע  לפרשת  בנוגע  פעמים  כמה  דובר 
רבינו  של  המפורסם  הפתגם  נאמר  )שאודותה 
הזקן1 שצריכים לחיות עם הזמן(, ששם הפרשה, 
שבו נקראת הפרשה כולה, ובנדון דידן: “שופטים", 
היא  שהתורה  וכיון  בפרשה,  עיקרי  עניין  הוא 
נצחית2, הרי זה עניין עיקרי גם אתה בנוגע לכל 

ענייני השבוע.
ובהקדמה – שאף על פי שעתה לא שייך המצווה 
בגשמיות,  וגו'"  לך  תתן  ושוטרים  ד"שופטים 
אינם  ישראל  ובני  קיים,  המקדש  בית  כשאין  כי, 
לקיימן  אפשר  שאי  מצות  כמה  יש  אדמתם,  על 
בגשמיות, וביניהן גם מצוות מינוי שופטים, מכל 
הרוחנית  בעבודה  “שופטים"  של  העניין  מקום, 
זו  ישנו גם עתה, ובכל התוקף, דאם לא כן, הרי 

חלישות בעניין התורה.
השופטים  עניין  את  להבין  כדי  אך 
יש   – הרוחנית  בעבודה  עתה  גם  שישנו 
כפשוטו. השופטים  עניין  ביאור   להקדים 

ב  יום"  ב"היום  נעתק  ואילך.   29 עמ'  תש"ב  השיחות  ספר   )1
מרחשוון.

2( תניא ריש פרק י"ז. ובכ"מ.

ב
והעניין בזה:

ואת  החיים  את  גו'  לפניך  נתתי  “ראה  כתיב3 
בחיים"4,  “ובחרת  ולכן,  ההיפך,  את  וגם  הטוב", 

באופן של בחירה חופשית.
החיים  היפך  של  העניין  על  שגם   – ובהקדמה 
גו'",  “נתתי  הקדוש־ברוך־הוא  אומר  והטוב 
אם  כי  תצא"  לא  העליון  ש"מפי  אף־על־פי  כי, 
שהקדוש־ברוך־הוא  כיון  מקום,  מכל  “הטוב"5, 
נתן  לכן  הטוב,  תכלית  ישראל  לבני  ליתן  רוצה 
להם עניין הבחירה, בכדי שלא יהיה אצלם “נהמא 
דכיסופא"6, אלא כל ענייניהם יהיו על־ידי עבודה 
כמובן ממאמר  העילוי,  תכלית  הוא  שאז  דווקא, 
רז"ל7 “אדם רוצה בקב שלו )שבא על ידי עבודתו( 
מתשעה קבים של חברו" – שזהו אפילו כשנשאר 
בידו רק קב אחד, כפי שזה בגשמיות, ועל־אחת־
כמה־וכמה שכן הוא ברוחניות, שלאחרי זה מקבל 
גם את התשעה קבין של חברו )כמובן מהמבואר 

3( נצבים ל, טו.
4( שם, יט.

5( איכה ג, לח.
6( ראה ירושלמי ערלה פרק א הלכה ג. ליקוטי תורה צו ז, ריש 

ע"ד.
7( בבא מציעא לח, א.
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ב
הפחות  לכל  הסליחות  לאמירת  הטעם  ובהקדם 

במשך ארבע ימים, 
סליחות, שכאשר  בנוגע לשבת  שינויים  יש  – שלכן 
ראש-השנה חל ביום חמישי בשבוע )או ביום השבת5(, 
אזי שבת סליחות הוא השבת שלפני ראש-השנה, כיוון 
שיש ארבע ימים לאמירת הסליחות; אבל כאשר ראש-
השנה חל בהתחלת השבוע )ביום שני או שלישי(, שאז 
אין ארבע ימים בין שבת לראש-השנה, אזי סליחות היא 

השבת שלפני זה6 – 
כדאיתא באחרונים7, שזהו בדוגמת ארבע ימי ביקור 

לפני הקרבת הקורבן.
ואף שעניין הקורבנות ישנו בכל ימות השנה – הרי 
ובראש-השנה  והקרבתם,  נאמר8  הקורבנות  "בכל7 
נאמר9 ועשיתם, שיעשה אדם עצמו קורבן בראש-השנה 
]ועל דרך פירוש רבינו הזקן10 במה שכתוב11 "אדם כי 
ליה למימר מלת  "הוה  יקריב מכם קורבן", דלכאורה 
 – יקריב"  כי  מכם  אדם  היינו,  יקריב,  כי  קודם  מכם 
היינו, שהאדם צריך להקריב את  הוא מכם,  שהקורבן 
עצמו[, ולהכי צריך ארבע ימים לביקור מפני המומין", 

במשך ארבע ימי הסליחות.
ימי  של  שעניינם  כיוון  להבין:  צריך  זה  על-פי  אך 
אדם  שיוכל  כדי  המומין  מפני  ביקור  הוא  הסליחות 
לעשות עצמו קורבן בראש-השנה – כיצד יכול להיות 
הביקור על-ידי האדם עצמו, בה בשעה שהקורבן הוא 
)לא דבר הזולת, כמו הקורבנות של כל השנה, אלא( 
אדם  הנגעים  "כל  המשנה12  פסק  היפך  עצמו,  האדם 
חבוש  "אין  הכלל13  והיפך  עצמו",  מנגעי  חוץ  רואה 

מתיר עצמו מבית האסורים"?

5.  אבל לא ביום שישי, כהכלל "לא אד"ו ראש" )רמב"ם הלכות קידוש-החודש 
ריש פרק ז. טור ושולחן-ערוך אורח-חיים סימן תכח(.

6.  שולחן-ערוך אורח-חיים סימן תקפא סעיף א בהגהה.
7.  עטרת זקנים לשולחן-ערוך שם.

8.  אמור כג, ח ואילך. פינחס כח, יט ואילך.
9.  פינחס כט, ב.

10.  ליקוטי-תורה ויקרא ב, ב ואילך.
11.  ויקרא א, ב.

12.  נגעים פרק ב משנה ה.
13.  ברכות ה, ב. וש"נ.

ג
"שבת  על-ידי  נעשה  זה  שעניין   – בזה  והביאור 

סליחות": 
כי,  כו'14,  ווידוי  – אין אומרים סליחות  ביום השבת 
עניינו של יום השבת הוא תענוג, כמו שכתוב15 "וקראת 
עניין  הוא  ווידוי  סליחות  אמירת  ואילו  עונג",  לשבת 

של צער, כיוון שנזכר על ענייני חטאים כו'.
אך עדיין צריך להבין:

כאשר יש עניין שתחילתו קשור עם צער, אבל סופו 
מביא לידי תענוג, הרי זה מותר בשבת. וכפי שמצינו 
ש"מותר להתענות תענית חלום בשבת... כיוון שנפשו 
עגומה עליו בשביל חלומו אם לא יתענה, ואם יתענה 
הזה  הרי התענית  כן  אם  דינו,  גזר  הוא שיקרע  בטוח 

תענוג הוא לו"16. 
לך  שכיוון שאין  דידן,  בנידון  גם  הוא  כן  ולכאורה, 
על  וכפרה  מחילה  סליחה  מאשר  יותר  גדול  תענוג 
ווידוי  סליחות  אמירת  להתיר  צריכים  היו  החוטאים, 

ביום השבת?
וידוי  אומרים  שאין  לכך  שהסיבה   – בזה  והביאור 
בשבת היא לפי שיום השבת עצמו הוא עניין התשובה, 
עניין  את  בעצמו  שפועל  תשב"17,  אותיות  "שבת 

הסליחה ומחילה כו'.
התשובה  עניין  גם  נעשה  השבת  עניין  שמצד  ועד 
רבינו  של  במאמר  שמצינו  כפי   – יותר  נעלה  באופן 
)"א  נפלא  )שנדפס בהקדמה לסליחות(18 פירוש  הזקן 
בושת  ולנו  הצדקה  הוי'  "לך  בעניין  מורא'דיקער"( 
שבת"20(  אותיות  )"ֹּבֶׁשת  הפנים"  ש"בושת  הפנים"19, 

אינו מצד חטאים ועוונות חס ושלום,
– שהרי אצל בני ישראל לא שייך עניין של חטא, כי, 
להיותם "נצר מטעי מעשה ידי להתפאר"21,  הנה כשם 

לו  גם שער הכולל פרק  וראה  ה.  14.  ראה רמב"ם הלכות תפילה סוף פרק 
ס"ב וס"ו. וש"נ.

15.  ישעיה נח, יג.
16.  שולחן-ערוך אדמו"ר-הזקן אורח-חיים סימן רפח סעיף ג. וש"נ.

17.  תורת נתן – למה"ר נתן שפירא )הירושלמי( – בסופו )כב, ד(. יפה תואר 
לבראשית-רבה סוף פרשה כב. וראה תניא אגרת-התשובה סוף פרק י. 

18.  מאמרי אדמו"ר הזקן – אתהלך ליאזנא סוף עמ' ר ואילך.
19.  דניאל ט, ז.

20.  מאמרי אדמו"ר הזקן שם סוף עמ' רב.
21.  ישעיה ס, כא.
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כן  רע",  יגורך  "לא  נאמר22  הקדוש-ברוך-הוא  שאצל 
הוא גם אצל בני ישראל, "חלק אלוקה ממעל ממש"23, 
אלוקיכם"25,  לה'  אתם  "בנים  ישראל"24,  בכורי  "בני 
כרימון"26  מצוות  ו"מלאים  צדיקים"21,  כולם  ו"עמך 
וכל  זו(.  אלו שלמעלה מדרגא  )ועל-אחת-כמה-וכמה 
האמצעי27  אדמו"ר  שמבאר  כפי  כו',  היצר-הרע  עניין 
שרים  לפני  שעושים  השחוק  ה"קניגיא",  כמשל  שזהו 

ומלכים כו', הנה בני ישראל הם למעלה מכל זה – 
יותר...  הקרוב  ש"כל  הקירוב  מצד   – אדרבה  אלא 

יתבייש יותר מעצמותו כו'", ומתבטל לגמרי.

ד
יהודי  נמצא  השבת  שביום   – בזה  העניין  וכללות 
נשמתו,  מצד  שהוא  כפי  יותר,  נעלה  ומצב  במעמד 

ש"גם בשעת החטא הייתה באמנה אתו יתברך"28.
וכדאיתא בירושלמי29 שאפילו עם-הארץ אינו משקר 
בשבת, והיינו, שאף-על-פי שלפני ולאחרי השבת יוכל 
לשקר, ועד שהתורה אינה סומכת עליו בגלל שמשקר, 
משקר30,  שאינו  התורה  קובעת  השבת  יום  בבוא  הנה 
וזאת – לא בגלל שיודע אודות דברי הירושלמי... אלא 
אדרבה: בירושלמי מסופר שהמציאות היא שעם הארץ 

אינו משקר בשבת מצד טבעו!
וזהו גם הטעם שאין דנין בשבת31, לפי שביום השבת 
אין עניין של דינין כו', כפי שמבאר הצמח-צדק בספר 
וכמאמר34  אש"33,  תבערו  "לא  בעניין  שלו32  המצוות 
"וכל דינין מתעברין מינה", שזהו מאמר ב"תורת אמת" 

22.  תהלים ה, ה.
23.  תניא ריש פרק ב.

24.  שמות ד, כב.
25.  פרשת ראה יד, א.

26.  חגיגה בסופה. וש"נ.
27.  תורת-חיים תולדות ד"ה ויתן לך פרק י ואילך. שער התשובה חלק א כ, 

ד ואילך. ועוד.
28.  תניא סוף פרק כד.
29.  דמאי ריש פרק ד.

30.  אלא שאף-על-פי-כן יש אצל כל יהודי עניין הבחירה, שהיא למעלה מכל 
העניינים, ומצד הבחירה יש ביכולתו לשקר אף שמצד טבעו אינו משקר. ועל 
דרך שאומרים "על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע", היינו, שמגרים את היצר 
הרע לעשות דברים כאלו שמצד עצמו לא היה רוצה לעשותם )ראה גם תורת-

מנחם חלק לז עמ' 195. וש"נ. 
31.  ביצה לו, ב.

32.  דרך מצוותיך פח, ב ואילך.
33.  ויקהל לה, ג.

34.  זוהר חלק ב קלה, ריש ע"ב.

מורה  אלוקים  שם  והרי  אמת"35,  מ"אלוקים  שניתנה 
פועלים  שם  שגם  והיינו,  והצמצום36,  הדין  עניין  על 
שלאמיתתו של דבר אין עניין של דין, כי אם עניין של 

סליחה מחילה וכפרה.
 – סליחות"  ד"שבת  העניין  גם  לבאר  יש  ועל-פי-זה 
שעניין ה"סליחות" )שהוא עניין הביקור ממומין במשך 
ארבעה ימים( הוא דווקא מצד המעלה של יום השבת:

יכול להיות עניין  יום השבת – לא היה  לולי מעלת 
הביקור )לא רק מצד נפש הבהמית, אלא( אפילו מצד 
הנפש האלוקית, בגלל ש"אין חבוש מתיר עצמו", דקאי 
גם על הנפש האלוקית שהיא במעמד ומצב ד"חבוש", 
כ"ק  )כפי שמבאר  כיוון ש"רשע מכתיר את הצדיק"37 
מו"ח אדמו"ר במאמר ד"ה ברוך הגומל לחייבים טובות 
של חג הגאולה38 בעניין "חבוש בבית האסורים"(; ורק 
מצד מעלת יום השבת – יכולה להיות לאחרי זה אמירת 

הסליחות, שהוא עניין הביקור כו'.
היא  הסליחות  אמירת  שהתחלת  הטעם  גם  וזהו 
הביקור  עניין  מצד  )דלכאורה,  דווקא  שבת  במוצאי 
הסליחות  באמירת  להתחיל  יכולים  ימים  ארבעה 
במוצאי  דווקא  ולאו  ראש-השנה,  לפני  ימים  ארבעה 
שבת39(, ובזה גופא מדגישים את עניין המנוחה דשבת, 
כלשון הפיוט: "במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה" – כי, 
המנוחה,  עניין  בו  שיש  השבת,  מעלת  מצד  דווקא 
יוכיח", ש"ביום השבת  וכמאמר רז"ל40 "נהר סמבטיון 
העניינים  ומכל  הגיהנם41,  מן  מנוחה  ונח",  שוקט 
הבלתי-רצויים, נמשכת נתינת-הכח לאמירת הסליחות.
כו',  הכפרה  עניין  שלימות  נעשה  ועל-ידי-זה 
זו בלבד ש"נמחל לו לגמרי...  וכמבואר בתניא42 שלא 
אלא  כו'",  הדין  ביום  דבר  וחצי  דבר  לו  מזכירין  ואין 
כו'",  יתברך  לפניו  וחביב  "מרוצה  שנעשה  זאת,  עוד 
וכדברי הרמב"ם43 שנעשה "אהוב ונחמד קרוב וידיד", 

35.  ירמיה י, י.
ו.  36.  ראה זוהר חלק ג סה, א. ועוד. תניא שער הייחוד והאמונה ריש פרק 

ובכ"מ.
37.  חבקוק א, ד.

38.  ספר-המאמרים תרפ"ז עמ' רטז.
39.  ראה לבוש שם סעיף א. 

40.  סנהדרין סה, ב ובפירוש רש"י.
41.  ראה זוהר חלק ב רג, ב. ובנסמן בניצוצי זוהר שם אות ו. וראה גם סנהדרין 

שם ובפירוש רש"י.
42.  אגרת-התשובה פרק ב.

43.  הלכות תשובה פרק ז הלכה ו.
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סיכום
שבת זו נקראת "שבת סליחות".

תיקרא  שהשבת  ייתכן  כיצד  להבין:  צריך 
"שבת סליחות", הרי ביום השבת אין אומרים 
השבת  שיום  ייתכן  וכיצד  וסליחות,  ווידוי 
ייקרא על שם הדבר הנעשה רק בצאתו, בזמן 

ועת של חול?! 

הביאור:

בזכות  מתאפשרת  הסליחות  אמירת  עבודת 
מעלת יום השבת:

החטאים  תיקון   – היא  ה"סליחות"  עבודת 
כמבואר  ראש-השנה,  לפני  והפגמים 
לפני  הסליחות  אמירת  זמן  שמשך  בפוסקים 
ימים  הינו, לכל הפחות, ארבעה  ראש-השנה 
מפני  הקורבן  ביקור  ימי  ארבעת  כדוגמת 

מומים. 

מבית  עצמו  מתיר  חבוש  ש"אין  כיוון 

לתקן  יוכל  שהאדם  בכדי  הנה  האסורים", 
את חטאיו ופגמיו עליו להתעלות ולהתרומם 

ממעמד ומצב של חטא ופגם. 

התרוממות זו נעשית ביום השבת. אפילו "עם 
שהשבת  משום  בשבת"  משקר  אינו  הארץ 
מרוממת את היהודי מעניין של חטא. בשבת 
ש"שבת  משום  וסליחות  ווידוי  אומרים  אין 
אותיות תשב", ההתרוממות של שבת פועלת 

את עניין התשובה מאליו. 

מתוך ההתרוממות וההתעלות של יום השבת 
ניתן לגשת לאמירת "סליחות" ולביקור ותיקון 

העניינים הבלתי רצויים. 

בשם  זה  שבת  יום  נקרא  מדוע  מובן  מעתה 
"שבת סליחות" – עבודת ה"סליחות", ביקור 
של  מההתרוממות  נובעת  ותיקונם,  המומים 

יום השבת. 

ונענה  ש"צועק  בעל-התשובה  מעלת  לבאר  ומוסיף44 
ועושה  אענה,  ואני  יקראו  טרם  והיה  שנאמר45  מיד, 
מצוות ומקבלין אותן בנחת ושמחה, שנאמר46 כי כבר 
שמתאווים  אלא  עוד  ולא  מעשיך,  את  האלוקים  רצה 
להם, שנאמר47 וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי 
השלישי  בבית-המקדש   – קדמוניות"  וכשנים  עולם 

44.  שם הלכה ז.
45.  ישעיה סה, כד.

46.  קהלת ט, ז.
47.  מלאכי ג, ד.

"ושם  משמיים"48,  ויבוא  ייגלה  הוא  ומשוכלל  ש"בנוי 
רצונך  כמצוות  חובותינו...  קורבנות  את  לפניך  נעשה 
צדקנו,  משיח  בביאת  בתורתך"49,  עלינו  שכתבת  כמו 

שיגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, בעגלא דידן.

)משיחת ש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשכ"ח. תורת-מנחם חלק נג עמ' 
439 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

48.  פירוש רש"י ותוספות סוכה מא, סוף ע"א. ועוד.
49.  נוסח תפילת מוסף של יום טוב. וראה תורת-חיים ריש פרשת ויחי. ובכ"מ.
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

אהבת ישראל ומעלת 
י"ב הפסוקים

הרבי נמנע מלספר לרב צינער שהנושא אודותיו עורר עלה כבר 
על שולחנו הקדוש ברבים, ובכתב הודה לו • החידוש הגדול בי"ב 

הפסוקים שאת שינונם ע"י ילדי ישראל יזם הרבי בקיץ תשל"ו

 אהבת ישראל 
הגדולה של הרבי

הגאון רבי גבריאל ציננער, הנמנה ידות פאפא, 
סידרת  בזכות  התורני  בעולם  לימים  שהתפרסם 
מהרבי,  רב  לעידוד  זכה  גבריאל',  ‘נטעי  ספריו 
הערותיו  על  ענה  ואף  לספריו  רבות  שהתייחס 

ושאלותיו כו'. 
בראשית דרכו והתקרבותו לרבי, הבחין במנהגו 
לברך  ההתוועדויות  למשתתפי  להזכיר  הרבי  של 
יברך  בטח  כשיעור  שאכל  )“מי  אחרונה  ברכה 

ברכה אחרונה" וכדומה(.
טרח,  הוא  תשמ"ב.  מנחם־אב  בחודש  זה  היה 
אפוא, לכתוב לרבי, כי מצא אסמכתא בדברי הגאון 
רבי ישעי' פיק בספר ‘שאילת שלום' )לשאילתות 

פרשת יתרו ס"ק סו( הכותב כך:
“ואנן בעוונותינו ראינו כי גם מקצת בעלי תורה 
ואוכלין  בסעודה...  שיושבים  נכשלים  ה'  ויראת 
מיני תרגימא ולביבות ופת כיסנין והולכים לביתם 
בלתי לברך במקומם ברכה הראוי' לאחריו.. ומצוה 
על כל אחד מהמסובין להיות כזריז ומזכיר לחבירו 

טרם ישכח וילך לו.."
הרבי הודה לו על־כך בכותבו:

נת]קבל[ ות]שואת ח]ן[". 
ב'הערות  לימים  זאת  פרסם  ציננער  הרב 
ניסן  י"א  תתלה  גיליון  נ.י.'  תורה  אהלי  וביאורים 

תשס"ב עמ' 99.
יושם לב: באהבת־ישראל הגדולה של הרבי לא 

וכבר  לו,  חדשים  אינם  הדברים  כי  הרבי  לו  כתב 
שוחח על־כך ברבים חמש שנים קודם לכן במספר 
בהתוועדות  במיוחד  תשל"ז,  בשנת  התוועדויות 
ל"ג בעומר, ולאחר־מכן הורה הרבי לפרסם בסוף 
‘לקוטי שיחות' פרשת בהר־  – החוברת השבועית 

הגר"י  מדברי  שלמה  ציטטה  תשל"ז  בחוקותי 
]נדפסה  שלום'  ‘שאילת  ספר  המחבר  בעל  פיק 
לימים ב'לקוטי שיחות' כרך כד עמ' 381 בהערה[ 
כשהרבי מוסיף על אישיותו של הגר"י פיק מדברי 
הרב החיד"א, הכותב אודותיו “הוא הרב הגאון זה 

סיני".
- וראה גם איגרת מאדר"ח אייר תשל"ז להגאון 
)‘אגרות־קודש'  יאלעס  הרב אפרים אליעזר הכהן 
הרבי  עם  להתכתבותו  בהמשך  רג(  עמ'  לב  כרך 
בנושא  הארכנו  וכבר  קנז־ח(  עמ'  )שם  זה  בנושא 

בגליון תתלב עמודים 8-11.

 ה'מהפך' האמיתי 
של שנת החינוך

החינוך  שנת  על  הרבי  הכריז  תשל"ו  בשנת 
בעל־ ישננו  ילד/ילדה  “שכל  השאר,  בין  וביקש, 

פה את ה"י"ב פסוקים ומאמרי חז"ל" ]ש[ נדפסו 
)ברוקלין  חז"ל"  ומאמרי  פסוקים  “י"ב  בחוברות 
תשל"ו(; בחוברות “צבאות השם" בכמה מקומות, 
יום'  ‘היום  קובץ  שבראש  פרקים  ראשי   – ועוד" 

תשמ"ב )ואילך(.
הגאון  בעריכת  “המאור",  התורני  בביטאון 

ידא אריכתא של הרבי 
בקרית אתא

התוועדויות ושיעורי תורה, שארגן הרה"ח שלמה קופצ'יק, זכו 
להתייחסות מפורטת מהרבי • הזרעים שנטע "בקהילת קודש כפר 

אתא" הצמיחו פירות ופירי פירות עד שנהייתה ל"עיר ואם בישראל" 
ובה קהילת חב"ד מפוארת • סיפורה של שליחות עוד טרם ימי "כינוסי 

השלוחים" • רשימה ראשונה

את רשימתנו נפתח באיחולו של הרבי לאישי ציבור 
בקרית אתא מערב חג הפסח תשמ"ה:

 – עניניהם  בכל  ולהצלחה  החג  ובברכת  בכבוד 
ובמיוחד שתהא עירם עיר ואם בישראל...

לאה"ק  שעלה  קופצ'יק  שלמה  ר'  הרה"ח  תש"ז. 
מקישינוב שבבסרביא בשנת ת"ש ובשלב מאוחר יותר 
במשפיע  דבק  שם  שבתל-אביב  תמימים'  ב'אחי  למד 
הר' חיים-שאול ברוק ע"ה, נישא למרת אסתר בת הר"ר 
ראובן גשייד ע"ה ממייסדי ומקימי כפר אתא שם הוא 
מקים את ביתו. משנת תשי"ב הוא זוכה לקבל מכתבי 
הכלל  בנושאי  נשיא-דורנו  מהרבי  ועידוד  הדרכה 
והפרט והוא עוסק בהפצת היהדות והמעיינות בשקט 

ובעקביות.
בשנת תשמ"א הוקם ע"י הרה"ח ר' מרדכי אברמוביץ 
ע"ה ועמו יבדלו לחיים טובים וארוכים הרה"ח ר' צבי 
שי' אורבן והרה"ח ר' גור ארי' שי' איגל בית חב"ד בעיר.
שמואל  אברהם  ר'  הרה"ח  הגיע  תשמ"א  בשנת 
לשמש  הקודש,  לארץ  הרבי  משלוחי  ע"ה,  בוקיעט 
ניהול בית חב"ד. מלבד  ונטל את  כשליח הרבי בעיר, 
העיר,  ברחבי  שיעורים  מסר  הוא  הענפה,  הפעילות 
ערך התוועדויות ברוב-עם, ארגן הדפסות-תניא, סיומי 

רמב"ם ועוד.
מסר  אשר  בחסידות  השיעורים  היו  נשכחים  בלתי 
ע"ה  דונין  ראובן  ר'  הרה"ח  המשפיע  שבוע  מידי 
גם  וכמובן  חב"ד,  קהילת  כמשפיע  גם  ששימש  בעיר, 

ההתוועדויות שהיו עמו.
תקצר היריעה מלהזכיר את עשרות-עשרות מאנ"ש 
בעיר קרית אתא שפעלו )ופועלים( ללא לאות בענייניו 

תפילין, מסירות  כשרות, מבצע  הרבי: מבצע  הק' של 
עשרות שיעורים בנגלה ובחסידות בבתי כנסת ברחבי 

העיר, קיום 'מסיבות שבת', ועוד היד נטויה.
הרא"ש  )ביוזמת  ששיגרו  ברכה  למכתב  בתגובה 
יום  לקראת  לרבי  אתא  בקרית  ציבור  אישי  בוקיעט( 

הולדתו בי"א בניסן ה'תשמ"ה, נענו כך:
ולהצלחה בכל עניניהם ובמיוחד – שתהא עירם עיר 

ואם בישראל
כרב  פאר  בה  לכהן  החל  ומשנת תש"ע  העיר  זכתה 
העיר האשכנזי הרה"ג הרה"ח הרב חיים שלמה דיסקין 
ע"ה,  קופצ'יק  שלמה  ר'  הרה"ח  של  חתנו  שליט"א, 
המשמש גם כשליח הראשי של הרבי ורב קהילת חב"ד 
להפצת  חייו  את  ומקדיש  תשמ"ג,  משנת  החל  בעיר 
בשליחות  אתא  בקרית  היהדות  והחזקת  המעיינות 

הרבי.

"למה ימנע הטוב מלהודיע" – חשיבות 
שיגור דוחו"ת לרבי

במהלך כל השנים תבע הרבי לקבל דיווחים. באחת 
הפעמים בשנת תשי"ט כותב הרבי:

מכ"ג  מכתבו  נתקבל  ביותר,  ארוך  הפסק  לאחרי 
ניסן, ראשי פרקים מפעולותיו.

ההפסק  על  ביותר  גדולה  והתמי'  שהפלא  ומובן 
הכי ארוך, ובפרט שהלא מן הצד קבלתי כמה ידיעות 
בהצלחה  שהיו  שעברו,  חדשים  במשך  מפעולותיו 
והשאירו רושם טוב, ולפעמים גם רושם חזק וכו' וכו'. 
ולמה ימנע הטוב מלהודיע. ובפרט שזהו טוב לשמים 
רבותינו  וכדרשת  פירות,  עושה  וטוב  לבריות  טוב 
זכרונם לברכה בקדושין מ' ע"א. מהנ"ל מובן גם-כן, 
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מפני  לטובה  שינוי  אין  הרוח  שבמצב  שכותב  שמה 
ידוע  וכבר  להמציאות.  מתאים  זה  שאין  בודאי  כו', 
הוא  הרע  לשון  שאיסור  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  פתגם 
לא רק בהנוגע לזולתו אלא גם בהנוגע לעצמו. וידוע 
שצריך  כמו  אדמו"ר:  )אביו(  מכ"ק  הוראה  פתגם 
לדעת חסרונות עצמו, כן צריך לדעת גם-כן מעלות 
הזולת,  עם  לפעולה  שבהנוגע   – להעיר  ועוד  עצמו. 
מאשר  יותר  נוגעת  עצמו  מעלות  הכרת  לפעמים 

הכרת חסרונות עצמו, וק"ל.

"נעם לי לקבל ראשי-פרקים מהפעולות"
ושוב באיגרת כללית-פרטית מב' מר-חשון תשכ"א 

פותח הרבי:
סוכות  המועד  דחול  מג'  מכתבו  לקבל  לי  נעם 
ועוד  שעברו,  בשבועות  מהפעולות  פרקים  ראשי 
השיטים  ומבין  ממכתבו  נוכחתי  אשר  עיקר,  וגם-זה 
מהוספה בבטחונו בה' יתברך, המשגיח על כל אחד 
הכתוב  ענין  רק  זה  שאין  פרטית,  בהשגחה  ואחד 
מקיפי,  באופן  ולקבל  בו  להאמין  שצריך  בספרים 
שם  הבעל  מורנו  כהודעת  כפשוטה  שהכוונה  אלא 
טוב, בחייו של כל-אחד-ואחד ועל-אחת-כמה-וכמה 

בהנוגע לתורה ומצותי'.
ויהי רצון שיבשר טוב באופן שמוסיף והולך מוסיף 

ואור, ומתאים לההכרזה הנהוגה בליובאוויטש...

"יש לו כחות ואומץ לפעול"
ר'  במכתב מכ"ח אלול תשי"ב כותב הרבי להרה"ח 

שלמה:
במענה על מכתבו ממוצש"ק והפ"נ. נהניתי לקרות 
בו מפעולותיו בהפצת תורת חב"ד, ומה שכתב שאינו 
מוצא בעצמו אומץ לפעול גם בעוד חוגים דפאג"י וכו' 
– יעויין בלקוטי תורה ריש פ' ויקרא, אשר בעניני תורה 
ומצות אדם התחתון הוא שלוחו של אדם העליון, עיין 
שם. ובמילא אין מובן איך שיחסר האומץ בכגון דא. 
ובהתאם לזה הרי כיון שנתמנה למרצה – ימשיך בזה, 
ואדרבה ישתדל לדבר לא רק לפני הדתיים אלא גם 
לאלו שאינם יודעים לעת עתה שדתיים הם. וכנ"ל יש 

לו כחות ואומץ לפעול גם עליהם באופן המתאים.
לפלא שאינו מזכיר ע"ד פעולות זוגתו תחי' בהחזקת 

היהדות ובהפצתה, ובטח ימלאו במכתבם הבא...

"עניוות שלא במקומה"
שוב במכתב מיום כ"ט סיון תשט"ז )לו ולרעייתו(:

בו  לקרות  לי  נעם  סיון,  מכ"ד  מכתבם  על  במענה 
שהשתתף בפועל בחלוקת מצה שמורה, אף שלפלא 
סיומו בסעיף זה – שכמעט שלא נודע שזה בא ביזמתו, 
נודע  הי'  שלו  ובודאי  במקומה.  שלא  עניוות  זהו  כי 
זה מביא  הי'   – הגורם  והוא  זו שייכת אליו  שפעולה 
תורת  לימוד  דבר  על  ולתעמולתו  לדבריו  שישמעו 
החסידות והליכה בהדרכותי' ומנהגי' וכו', ואף שאין 
צועקין על העבר כותב הנני בזה, כיון שבודאי מזמן 
לזמן מזדמנים ענינים כגון דא. ודעתי בהנהגה – הוא 
הלל  ר'  הרה"ח  הרה"ג  הרה"צ  מאמר  וכידוע  כנ"ל, 
שיוקלט  כדי  הוא  שעושה  מה  שכל  מפאריטש,  ז"ל 
אצלו בטוב ענין חסידותי, ועל דרך זה בדורנו עקבתא 
דמשיחא שביאתו תלויה בהפצת המעינות – הרי זה 
צו השעה לנצל כל הזדמנות וכל ענין מביא – לתועלת 
ההפצה האמורה. ובפרט – הנמצא במקום שאין שם 

איש עוסק בזה.

לשלוחו של אדם העליון יש כוחות ואומץ מספקים

''ולמה ימנע הטוב מלהודיע''
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"דוקא על-דרך עסק"
במכתב הקודם נזכר "כיון שנתמנה למרצה" – היה 
זה במסגרת שירות המילואים שלו בצה"ל, היה עליו 
למסור שיעור קבוע לפני חיילים, גם במכתב זה ישנה 

התייחסות ישירה של הרבי לכך:
במה שכתב אודות השיעור לפני החיילים הדתיים 
כל  ותוצאות  וכו'  המשתתפים  ברצון  תלוי  שזהו 
כ"ק  פתגם  ידוע  כבר   - מועט,  מספר   – הטעמים 
לברכה  זכרונם  רבותינו  בדיוק מאמר  מו"ח אדמו"ר 
עסק,  על-דרך  דוקא  להיות  שצריך  בתורה  עוסק 
מחדר  לפנים  חדר  בחדרו  יושב  עסק  הבעל  שאין 
ומחכה עד שיבוא מי שהוא לשאלו אם יש לו סחורה 
ומחפש  הרץ  הוא  אדרבה  אלא  בשבילו,  המתאמת 
אחרי קונים ודוקא במקום שרבים מצוים ועוברים בו. 
ובודאי לדכוותי' – אין להאריך בהמשל ולא בהנמשל. 
נתנה  הנקודה, אשר השגחה העליונה  להדגיש  ורק 
נר  וכמו-שכתוב  נרות,  כמה  להדליק  האפשרות  לו 
ה' נשמת אדם, ולהאיר לא רק חלקו אלא גם חלקם 
בעולם באור תורה ומאור שבה זוהי פנימיות התורה, 
וביותר.  ביותר  הזו  האפשריות  את  שינצל  והלואי 
וגודל הסיפוק נפשי שעל-ידי-זה בעתיד, גודל השכר, 
והעיקר גודל נחת רוח הנגרם לבורא העולם ויוצרו, 
לברכה  זכרונם  רבותנו  דרשת  ועל-פי  באר.  די  אין 
על הכתוב להוציא יקר מזולל מובן שהחיילים אשר, 
לעת-עתה, אינם דתיים – בכלל כל האמור, ואדרבה.

בקשר למבצע מצה אותו הזכרנו קודם – בכ"ד ניסן 
תשי"ז כותב לו הרבי

תקותי שגם ימי הפסח ניצל והיומי דפגרא בכיוון 
להרבות  תחי'  זוגתו  ואת  יצליחו  והשי"ת  הנ"ל, 
יתוסף  על-ידי-זה  ואשר  הנ"ל,  מסוג  בפעולות 

בברכות השי"ת בעניניהם הפרטים...
מצויה  להתוועדות  הרבי  של  ראשונה  התייחסות 

במכתב מז' מנחם-אב תשי"ב בו כותב הרבי:
מטות- מערב-שבת-קודש  מכתבו  על  במענה 

וכן  תמוז  די"ב  ההתועדות  על-דבר  כותב  בו  מסעי, 
על-דבר מה שהסביר לתלמידי הכתה שלו בי"ג תמוז 
ויהי-רצון מהשם  מעין פרשת חג הגאולה והסגולה, 
יתברך שיצליח במלאכתו להחדיר בתלמידיו רוח של 
יראת ה' במחשבה דבור ומעשה שלהם בחייהם היום 
וזכות   – ובבתיהם  זה בהוריהם  יוחדר  ידם  ועל  יומי, 

הרבים תלוי בו
ראש  להתוועדות  מוצאים  אנו  רבות  התייחסויות 

השנה לחסידות י"ט כסלו, נפתח בשתיים כלליות:

תשכ"ט 
ב"ה, ערב ש"ק פ' בא אל פרעה, ה'תשכ"ט

י"ט  הגאולה  חג  בהתועדות  המשתתפים  אל 
כסלו בבהכנ"ס המרכזי בקרית אתא, אשר בארצנו 
הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח 

צדקנו
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב פ"נ שיקרא בעת רצון 
על הציון הק'.

תשל"ב 
ב"ה, יום ג' בשבת,

    ב' דחנוכה,
    ה'תשל"ב.

כבוד המשתתפים בהתועדות חג הגאולה י"ט כסלו 
בקרית אתא אשר באה"ק תובב"א

ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב פ"נ מיום הגאולה י"ט 
כסלו.

דיסקין  שלמה  חיים  ר'  להרה"ג  נתונה  תודתנו 
בהכנת  עזרתם  על  ויינטרויב  ישראל  ולת'  שליט"א 

הרשימה.
'פלפולא  המפואר  הספר  מתוך  נלקח  החומר 

דאורייתא', קרית אתא תשפ"א.

''גודל נחת רוח הנגרם לבורא עולם ויוצרו - אין די באר''
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פרשת תבוא
והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך 

נותן לך )כו,א(
כל מקום שנאמר והיה אינו אלא שמחה )ב"ר פמ"ב(

הזה,  לעולם  הנשמה  לירידת  רומזת  הארץ  ביאת 
עמיקתא.  לבירא  רמא  מאיגרא  גדולה,  ירידה  שהיא 
רצון  זה  שכן  שמחה,  לשון  עליה  נאמר  ובכל-זאת 
ברור  ואם-כן  לך",  נותן  אלוקיך  ה'  "אשר  הקב"ה, 

שירידה זו צורך עלייה היא.

)ליקוטי-שיחות כרך ט, עמ' 357(

ולקחת מראשית כל פרי האדמה )כו,ב(
אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה . . אומר 

הרי זה ביכורים )רש"י(
לכרם  נכנס  הקב"ה   – שדהו"  לתוך  יורד  "אדם 
ילדה  או  ילד   – שביכרה"  תאנה  "ורואה  עם-ישראל, 
שנכנס לגיל מצוות )או אדם מבוגר שזה עתה התקרב 
לתורה(, "אומר הרי זה ביכורים" – הוא מצווה ורוצה 
"לבית  שיביאוהו  ומצוות,  לתורה  זה  ילד  שיחנכו 

המקדש".
ומי שעוסק בכך – "בת קול מברכתו . . תשנה לשנה 
ועוד  עוד  לקרב  יזכה  הוא  טז(:  פסוק  )רש"י  הבאה" 

יהודים ולהביאם "לבית המקדש".

)ליקוטי-שיחות כרך ט עמ' 159(

והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך 
לשכן שמו שם )כו, ב(

הרבי  זכה  תרנ"ב,  אלול  ח"י  תבוא,  פרשת  בשבת 
הבעל- להיכל  עלה  שבה  נשמה",  ל"עליית  הרש"ב 
תורה  הבעל-שם-טוב  אמר  שבת  באותה  שם-טוב. 
על הפסוק "והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך 

לשכן שמו שם":
ממקום  הולך  יהודי  כאשר   – המקום"  אל  "והלכת 

למקום, אין זה מיוזמתו, אלא
"אשר יבחר ה' אלקיך" – מובילים אותו מלמעלה,

"לשכן שמו שם" – כדי לפרסם אלוקות במקום שבא 
לשם.

)היום-יום יח אלול(

השקיפה ממעון קדשך . . וברך את עמך 
את ישראל )כו,טו(

השקפה  שכל  מצווה,  עושי  של  כוחן  גדול  כמה 
שבתורה ארורה, וזה בלשון ברכה. אמר רבי יוסי בר 
חנינא: ולא עוד, אלא שכתוב בו היום הזה )ירושלמי 

מעשר שני פ"ה(
קמא,  התנא  דברי  על  מוסיף  חנינא  בר  יוסי  רבי 
כן הוא  שאין הדבר כן במצוות ביכורים בלבד, אלא 
בכל זמן ובכל מקום: קיום המצוות הופך את הקללה 

לברכה.

)ספר המאמרים ת"ש עמ' 155(

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך 
)כח,י(

שבראש  תפילין  אלו  אומר:  הגדול  אליעזר  רבי 
)מנחות לה(

כמניין   ,)366( שס"ו  בגימטרייה  הגדול"  "אליעזר 
"שם הוי'".

)ליקוטי לוי יצחק לזוהר חלק א, עמ' סח(

פרשת התוכחה
היה  לא  אחת  פעם  בעל-קורא.  היה  הזקן  אדמו"ר 
הרבי בביתו בשבת פרשת תבוא, ושמע בנו, אדמו"ר 
קריאת  את  הבר-מצווה(,  לפני  אז  )שהיה  האמצעי 
התורה מפי אחר. שמיעת הקללות שבפרשת התוכחה 
גרמה לנער עגמת-נפש וכאב-לב עד שהיה ספק אם 

יוכל לצום ביום-הכיפורים.
קוראים  שנה  בכל  הרי   – הרבי  של  בנו  את  שאלו 
כשאבא  הנער:  ענה  השנה?  נשתנה  ומה  זו,  פרשה 

קורא, לא שומעים קללות.

)היום-יום יז באלול(

ממעייני החסידות
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ת"שת"ש

י"ט 
אלול

כ"א 
אלול

הרבי מוהריי"צ קובע דירתו בבנין "770" 
איסטערן   "770" בבנין  דירתו  קובע  מוהריי"צ  הרבי 

פארקוויי, ברוקלין ניו יורק.
תחילה נכנס לבית הכנסת שבקומה הראשונה, ואמר:

יהיו  ושהם  בפנימיות,  יהיו  שהתפלות  רצון  "יהי 
במתיקות של עבודה – פנימית – אמיתית". 

אחר כך נכנס לחדר האוכל, ישב במקומו ואמר שיחה, 
בה הסביר מדוע אין מברכים את חודש תשרי.

)סה"ש קיץ ת"ש ע' 175(

חנוכת בניין "770" 
הרבי  ידי  על   770 של  הבית"  "חנוכת   
מוהריי"צ. הרבי הריי"צ פתח את האירוע 
באמירת מאמר ד"ה "על שלושה דברים 
המשיך  המאמר  ואחרי  עומד",  העולם 
בהתוועדות במהלכה אמר כמה שיחות 

קודש.
)סה"מ ת"ש ע' 160. סה"ש קיץ ת"ש ע' 176(

תש"נתרצ"ט

הרבי מוהריי"צ עזב את אטוואצק
הגיע  שאליה  אטוואצק,  את  עזב  מוהריי"צ  הרבי 
ארבע שנים קודם לכן, בעקבות פרוץ מלחמת עולם 
את  שעזב  בעת  מאד  בכה  מוהריי"צ  הרבי  השניה. 

אטוואצק. 
ולכן  לריגה  להגיע  בידו  עלה  לא  המלחמה  בגלל   
)שלושה  ת"ש  טבת  ב'  יום  עד  בוורשה  נשאר 

חדשים(, ואז בדרך נס הצליח לצאת לריגא. 
)ימי חב"ד ע' 260(

יובל שנים לחנוכת "770"
לרגל היום בו מלאו יובל שנים לחנוכת "770" 
דיבור המתחיל  הגיה הרבי מאמר חסידות 
"על שלושה דברים העולם עומד", שנאמר 
החודש  מברכים  קדושים  פרשת  בשבת 
אייר תשי"ד, מאמר זה הוא ביאור על מאמר 
מוהריי"צ  הרבי  שאמר  זה,  המתחיל  דיבור 

בעת חנוכת הבית בשנת ת"ש. 
)נדפס בתורת-מנחם – ספר המאמרים )מלוקט( ח"ג עמ' 
קעט(

עת לדעת
מתוך הספר בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט ע"ה
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קה"תתש"נתשל"ד

תרצ"ג

כ"ג 
אלול

כ"ד 
אלול

כ"ה 
אלול

מבצע 'נרות שבת קודש' 

נרות  "מבצע  על  הכריז  הרבי   
שבת קודש". 

בת  שכל  כך  על  עורר  הרבי   
ישראל תדליק נרות שבת קודש. 
שהגיעו  קטנות  ילדות  אפילו 
הרבי  בברכה.  ידליקו  חינוך  לגיל 
לכך שאנו מתקרבים  זאת  קישר 
הוי'  "והי'  נאמר  עליה  לגאולה 
להוסיף  יש  לכן  עולם",  לאור  לך 

בפעולות של אור. 
)שיחות-קודש תשל"ד ח"ב ע' 441(

אחרוני הספרים מגיעים 
ל"770"

טוב,  כי  בו  ביום שלישי שהוכפל 
נצח"  ה"דידן  גמר   - דסליחות  ג' 
רבותינו  וכתבי  לספרי  בקשר 
ליובאוויטש.  שבספריית  נשיאינו 
האחרונים  הספרים  הגיעו  ביום 
הרבי  של  הק'  להיכלו  והוחזרו 
הורה  לזה  ובקשר  נ"ע.  מוהריי"צ 
הרבי שיפתחו את היכלו הק' על 
בימי  שם  להתפלל  שיוכלו  מנת 

ראש השנה. 
)הקדמת היום יום בשלשלת היחס(

יום הברית של רבנו הזקן
בבריתו  הזקן  הרבי  הכנסת  יום 

של אברהם אבינו ע"ה.
הבעל שם טוב צוה לערוך סעודה 
"וביום  הפסוק:  על  תורה  ואמר 

השמיני ימול בשר ערלתו".
 – נצבים  פרשת  השבת  ביום 
 – מילה  הברית  שלאחר  השבת 
אמר הבעש"ט תורה על הפסוק 
"שוש אשיש בהוי'" והי' בשמחה 
גדולה, ואיש לא ידע טעם הדבר.
)סה"ש תש"ג ע' 163(

יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' מאיר שלמה ינובסקי

יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' מאיר שלמה ינובסקי, אב"ד ניקולייב, אביה של הרבנית חנה, 
זקנו של הרבי.

ישיבה  כראש  ששימש  ינובסקי,  ליב  ישראל  הרב  הרה"ג  של  בנו  היה  שלמה  מאיר  ר'  הרה"ג   
במושבה רומנובקה, והרבנית ביילא רבקה, בתו של הגאון החסיד הרב אברהם דוד לאוואט, רבה 

של ניקולייב. 
 הוא היה גאון גדול בנגלה ובחסידות, ולאחר הסתלקות זקנו הרה"ג הרה"ח ר' אברהם דוד לאוואט 

בעל "שער הכולל", רבה של ניקולייב, נתמנה לממלא מקומו, על פי צוואתו.
 הרבי סיפר אודות זקנו:

אחרי חתונתו, הי' זקני ע"ה – מן היושבים )"זיצערס"( אצל הרבי מהר"ש במשך חצי שנה או שנה 
)כך היה הסדר באותם ימים, מיד אחר החתונה היו נוסעים לרבי למשך תקופה(.

 הרבי היה אומר קדיש ביום זה. 

)תורת-מנחם תשמ"ו ח"ד ע' 438. ימי חב"ד ע' 261. הערה: בכמה מקומות מובא שנסתלק בשנת תרצ"ז, אולם ממכתב שכתב רבי שמואל 
שניאורסהן, דודו של הרבי, שהיה חתנו של הרב ינובסקי, נראה שנסתלק בשנת תרצ"ג. ראה קובץ "תולדות רבי מאיר שלמה" )ועד 
תלמידי התמימים( עמ' 25 הערה 9(.

מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת' 
השליח הרה"ח אברהם שמואל בן הרה"ח חיים מאיר בוקיעט ז"ל
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 חיות באלול –
על-ידי לימוד תורה

לעשות חשבון נפש על כל ענייני ה"ראש" וה"ראשית" – ענייני 
תורה ומצוות • גם בפעולה של פרט קטן נכללים עניינים מרובים 

• שר החוץ, מר דוד לוי, מגיע לחלוקת הדולרים • השתתפות 
במימון בדיקת התפילין

יום שישי, י"ז אלול
היום החלו להגיע האורחים הראשונים לקראת 

החודש השביעי, חודש תשרי, דשנת תנש"א.
נכנסו   ,15:15 בשעה  מנחה,  תפילת  לפני 
שלושה חתנים לגן-עדן התחתון לקבלת הסידור. 
הרבי בירכם בנוסח הרגיל, נתן לכל אחד מהם 

מטבע לצדקה ונכנס לתפילה.
היום הכניסו לרבי, דרך המזכירות, ארבעים-
יהודה  ברחבי  שהודפסו  תניא  ספרי  ושנים 

ושומרון, חבל עזה, רמת-הגולן ובקעת הירדן.

 יום שבת-קודש
פרשת תבוא, ח"י אלול 

 ,13:30 בשעה  להתוועדות,  הרבי  כשנכנס 
ניגנו ניגון שמח עד שהתיישב הרבי על מקומו 
כרגיל,  ניגנו,  הקידוש  לאחר  'קידוש'.  ועשה 
את הניגון ממזמור פ"ט, הרבי ענה לאנשים מן 

הקהל שהרימו כוסית "לחיים".
בשיחה הראשונה דיבר הרבי באריכות אודות 
כללי  הוא  אלול  חודש  אלול:  ח"י  יום  מעלת 
שעברה  בשנה  הנעשה  כל  את  לתקן  ניתן  בו 
ואף לתקן את כל השנים שלפני כן ואף את כל 
אלול,  ח"י  ביום  כן,  אם  כן.  שלפני  הגלגולים 
שהוא נקודת החיות של אלול בוודאי שכל רגע 
יש  כן  ועל  וכולל עניינים רבים,  זה מכיל  מיום 

לנצל כל רגע מיום זה. מכך גם ניתן ללמוד שגם 
בפעולת פרט קטן נכללים עניינים רבים.

בתוך השיחה הזכיר את האדמו"ר הזקן ואמר 
ששמו, שניאור זלמן, הוא סגולה לאריכות ימים, 
וכשקוראים לילד בשעת הברית בשם זה כבר אז 

כלול בכך כל משך ימי חייו.
השנה  היא  שהשנה  הרבי  הזכיר  כן  כמו 
התשעים ושלוש לייסוד ישיבת תומכי-תמימים.

בסיום השיחה ניגן הקהל "אימתי קאתי מר". 
והרבי  "לחיים",  לרבי  אמר  שארף  מילדי  אחד 
הרבי  החל  אחר-כך  עוגה.  פרוסת  לו  העניק 
לעודד בחוזקה לעבר הקהל, השירה נמשכה זמן 

רב.
בשיחה השנייה התעכב הרבי על הפרקים ג-ד 
ביאר  הרבי  זו.  בשבת  הנלמדים  אבות  מפרקי 
שג' וד' יחד הם ז' – כנגד שבעת נרות המנורה. 
הרבי המשיך שהדלקת נרות המנורה כשרה גם 
הרוחנית של  בעבודה  במיוחד  נכון  הדבר  בזר. 
ניגון  ניגן הקהל  הדלקת הנרות. בסיום השיחה 

שמחה, הרבי עודד את השירה.
בשיחה השלישית אמר שמח"י אלול עד ראש 
השנה ישנם, כידוע, שנים-עשר יום, ובכל אחד 
אחד  על  חשבון  לעשות  צריכים  הללו  מהימים 
אלול  ח"י  ויום  לחודש,  יום   – השנה  מחודשי 
תשרי.  לחודש  הנפש  חשבון  יום  הוא  עצמו 

תש"נ / יומן מתוך 'בית חיינו'
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גם  חשבון  עושים  תשרי  חודש  על  הנפש  בחשבון 
על יום ראש-השנה, שהוא ה"ראש", הכולל ומנהיג, 
לכל ימי השנה, ומזה מובן שיש להתמקד בחשבון 
ענייני תורה   – וה"ראשית"  בענייני ה"ראש"  הנפש 

ומצוות. 
ורבינו",  מורנו  אדוננו  "יחי  ניגנו  בסיום השיחה 

הרבי עודד את השירה.
הוא  אלול  שח"י  כך  על  דיבר  הרביעית  בשיחה 
הדבר  אלול.  חודש  בענייני  חיות  המכניס  היום 
וסתים,  גליא  התורה,  לימוד  על-ידי  בעיקר  נעשה 

שעל ידי כך מכניסים חיות בסתים וגליא שבאדם.
יהודי  שלכל  לוודא  שיש  כך  על  הרבי  עורר  כן 
יהיו כל צרכי החגים – ראש-השנה, ערב יום-כיפור, 
"זמן  הסוכות,  חג  לימי  ובפרט  יום-כיפור  מוצאי 

שמחתנו", ו"אין שמחה אלא בבשר וביין".
בסיום השיחה אמר הרבי שאלו שהכניסו 'משקה 
הוסיף  הרבי  מדובר.  במה  ויכריזו  יעלו  המשמח' 
שכל ישראל יעלו מלמטה למעלה – לארץ ישראל 

הגבוהה מכל הארצות, שכן, כבר כלו כל הקיצין. 
על  בקבוקים  ארבעה-עשר  העמיד  המזכיר 
ומכוסו  לכוסו  בקבוק  מכל  מזג  והרבי  השולחן 

לבקבוקים.
בחלוקת המשקה ניגשו הרב מנחם מענדל פוזנר 
ששונקין  משה  הרב  בפלורידה,  לשליחות  הנוסע 
עבור התוועדות בבית חב"ד מטולה; הרב ירחמיאל 
מנחם  הרב  ה';  צבאות  הדינר של  עבור  בנימינסון 
גערליצקי עבור חגיגת סיום הלכות ברמב"ם; הגבאי 
הרב יהושע פינסון עבור מסיבת סיום מסכת; שני 
הרב  ברוסיא;  לשליחות  נסיעתם  עבור  תמימים 
באלפסו,  חב"ד  בית  חנוכת  עבור  גרינברג  ישראל 
בית  עבור  לקח  לברטוב  יצחק  יוסף  הרב  טקסס; 
חב"ד בהוסטין, טקסס; יהודי אחד לקח עבור בית 
חב"ד רעננה ויהודי נוסף עבור התוועדות בצרפת.

הרב   – מקליפורניה  שליח  גם  היה  הניגשים  בין 
נוסבוים, עמו עלה אחד מידידי בית חב"ד – ר' עמי 
פייקובסקי שאחז בידו את בנו הקטן. הרבי מזג לו 
מהבקבוק בשני כוסות וסימן לו בראשו הק' לתת 
לילד  לתת  האם  שאל  האב  לבנו.  גם  אחת  כוס 
'וודקה', הרבי השיב בחיוב ונתן לילד פרוסת עוגה 

בפנים מחייכות. 

לאחר חלוקת המשקה – החל הרבי את התנועה 
הידועה ניגון ה'הקפות' של אביו ועודד את השירה 
בראשו הק'. בהתאם לעידוד הרבי, חזר הקהל על 
הורה  אחר-כך  פעמים.  עשר  הניגון  של  התנועה 
עודד  הרבי  בית-המקדש",  "שיבנה  שינגן  לחזון 
ניעט  "ניעט  לנגן  הרבי  החל  אחר-כך  השירה.  את 
ובסיומה  השירה  את  עודד  הפעם  וגם  ניקאווא" 
הסתיימה  ההתוועדות  אחרונה'.  'ברכה  על  הזכיר 

בשעה 16:10.
של  ספר-התורה  את  הוציאו  מנחה  בתפילת 
משיח. הרבי עלה לתורה. ב'שים שלום' שר הקהל, 

הרבי עודד לעבר הילדים ממשפחת שארף.
לאחר  מיד  האחרונה,  בתקופה  כי  לציין,  ראוי 
קצרה  חזרה  כהן  יואל  הרב  עורך  ההתוועדות 
שדוברו  העיקריות  הנקודות  את  מסכם  הוא  בה 
בבתי- עליהן  לחזור  שיוכלו  מנת  על  בהתוועדות 

הכנסת ב"הקהלת קהילות".
במוצאי שבת עודד הרבי לעבר הילדים ממשפחת 
שיצא  ובעת  ערבית  לתפילת  שנכנס  בעת  שארף 

ממנה.
את  הנושא  כללי'  'מכתב  יצא  יותר  מאוחר 
אל  תבוא  פרשת  שבת-קודש  "מוצאי  התאריך: 
הוסיף  המכתב  בסיום  התש"נ".  אלול  ח"י  הארץ, 

הרבי בכתב ידו הק': "לשנה טובה ומתוקה".

יום ראשון, י"ט אלול
הדולרים  חלוקת  החלה  לערך   12:00 בשעה 
לצדקה. הרבי אמר לכל אחד ואחת "כתיבה וחתימה 
טובה", לכמה מן העוברים אף הוסיף: "לשנה טובה 

ומתוקה".
להלן כמה 'פנינים' מחלוקת הדולרים: 

לאישה שאמרה שהיא זקוקה לברכה משום שיש 
לה, לא-עלינו, את המחלה, ענה הרבי )באנגלית(: 
"תשכחי מזה ותאבדי את זה! את הרי אמרת שיש 
האישה  זה!"...  את  תאבדי   – כן  אם  זה,  את  לך 
הרבי  הרבי שליט"א?".  תפילותיו של  "עם  שאלה: 

השיב: "כן".
הרבי:  הורה  להצלחה,  ברכה  שביקש  לאחד 
לו  נתן  הרבי  הנחתן".  לפני  התפילין  את  "לבדוק 
לשלם  יצטרכו  "מסתמא  בחיוך:  ואמר  נוסף  דולר 
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השתתפות  זה  דולר  שיהיה  אז  לסופר,  כסף 
בהוצאות".

הבעל- של  נכדה  שהיא  שאמרה  לאישה 
שתלכי  יעזור  יתברך  "ה'  הרבי:  אמר  שם-טוב 
בריאת  ומתוך  הבעל-שם-טוב,  של  בעקבותיו 

נכונה".
יוסף  עקיבא  שמואל  הרב  הגאון  עבר  כאשר 
שלזינגר, אב"ד שטרסבורג, בירכו הרבי: "כתיבה 
וחתימה טובה, בשורות-טובות, ויאריך ימים על 

ממלכתו".
חוג  אב"ד  דייטש,  שמריה  יעקב  הרב  הגאון 
'חתם סופר' פתח תקווה, אמר לרבי כי התלמוד-
היחידי  החסידי  התלמוד-תורה  הינו  שלו  תורה 
וזקוקים  בחובות  מצוי  והוא  בפתח-תקווה 
בשורות  "שיהיו  ענה:  הרבי  דשמיא.  לסייעתא 
טובות". הרב דייטש הוסיף ואמר שאחרי החגים 
גוטניק  יצחק  יוסף  והרב  לאוסטרליה  ייסע 
הוסיף  כן  הרבי.  לפני  לברכה  שיזכירו  ביקש 
שהרב גוטניק אמר שרוצה לתת אבל שיהיה לו 
לתת לצדקה כפי שהוא רוצה לתת. הרבי הגיב: 

"ויותר, שירצה יותר ויתן יותר".
אישה אחת הצביעה על ביתה הקטנה באמרה: 
לכם  "שיהיה  הגיב:  הרבי  הקטנה".  ביתי  "זוהי 

ממנה לא רק מעט נחת אלא הרבה נחת".
טיפול  לעבור  צריכה  שהיא  שאמרה  לאישה 
בבית הרפואה הורה הרבי שתבדוק את המזוזות.
אישה אחת אמרה: "רבי, ברך אותי שיהיה לי 
בן?".  לי  יהיה  "האם  לשאול:  הוספה  ומיד  בן", 
הרבי: "ברכה והצלחה, בשורות טובות". האישה 
בן?".  ה',  בעזרת  לי,  יהיה  "האם  ושאלה:  שבה 

הרבי: "כן".
לגברת ירוסלבסקי מהכנסת אורחים נתן הרבי 

דולר נוסף "עבור כל האורחים".
הרב יקותיאל ראפ ליווה והציג לפני הרבי את 
שר החוץ מר דוד לוי. הרבי קיבל אותו במאור 
פנים, לחץ את ידו בחמימות ובחיוך רחב ואמר 
למד  )השר  ממרוקו  עוד  מפורסם  לוי  מר  כי 
במוסדות חב"ד במרוקו – המעתיק(. הרבי ברכו 

בהצלחה רבה וב"יאריך ימים על ממלכתו".
הרבי נתן למר לוי דולר לצדקה ואמר: "צדקה 

שני  דולר  לו  העניק  הרבי  ה'".  בברכת  מוסיפה 
ואמר: "כפליים לתושיה, עבור כל הברכות". אחר 
כך העניק הרבי דולר שלישי "בשביל הממשלה".

הרבי  כבוד  את  לראות  שמח  "אני  לוי:  השר 
על  אותך  לברך  לי  היא  וזכות  עונג  שליט"א, 
מברית-המועצות.  העולים  בקרב  פעולותיך 
יחד עם החסידים שלך  הייתה לי הזכות לפעול 
מדענים  לקליטת  פרוייקטים  בירושלים  להקים 
טובה...  מלאכה  עשה  ברנובר  פרופסור  עולים. 
'אצבע   – הזה  הגדול  יהודים מאמינים שהמפנה 

אלוקים היא'".
יד שלמה, חמישה  הרבי: "לא רק אצבע אלא 
ובכל  בך  שיקויים  רצון  ויהי  ככה.  פעמים 
העוזרים שלך – 'מי שיש לו מנה רוצה מאתיים' 
ואם בנוגע לממון וכסף כך, על-אחת-כמה-וכמה 
שבט  של  תפקידו  זהו  ולמצוות.  לתורה  בנוגע 
לוי לפעול בכל היהודים, "ילוו עליך וישרתוך", 
בחיים,  הוראה  חיים  תורת  בתורתינו,  ככתוב 
מזרז  זה  הרי  צדקה,  עם  עניין  כל  וכשמצרפים 

ומביא זאת בהקדם".
לך  "אתן  באמרו:  נוסף  דולר  לו  נתן  הרבי 
כפליים לתושיה, בשביל הברכה הנוספת. הצלחה 
וכתיבה וחתימה טובה לכל החברים שלך,  רבה 

ואני בכלל...".
השר לוי: "אני רוצה לברך את הרבי שליט"א 
נתגבר  ה'  ובעזרת  טובה,  בבריאות  נוספת  פעם 

על כל המכשולים ועם ישראל חי וקיים".
"ילכו  ישראל  עם  שכל  הוא  "העיקר  הרבי: 
הכתוב:  וסיום  המשך  ויתקייים  חיל",  אל  מחיל 
"יראה אל אלוקים בציון", בציון ממש בירושלים 
עיר קדשינו. בשורות טובות!". הרבי הוסיף ונתן 
בכל  ההוספה  "בשביל  באמרו:  דולר  עוד  לו 

העניינים האלו. השר לוי: "אמן! תודה רבה".
יורם בן- יקותיאל ראפ הציג גם את מר  הרב 

שלום, נציג הליכוד בארצות-הרית.
שלא  הליכוד  על  תשפיע  "בוודאי  הרבי: 
כי  הממשלה,  של  העניינים  את  להרחיב  יניחו 
כשמוסיפים 'מים', אזי במקום 'יין המשומר' יהיה 
משהו שהוא לא זה ולא זה. ובדרכי נועם ובדרכי 

שלום. כתיבה וחתימה טובה ובהצלחה רבה".
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 איך מגיעים
לשפלוח-רוח

רבי מאיר אומר הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה, והווי שפל-רוח בפני 
כל אדם, ואם בטלת מן התורה – יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת 

בתורה הרבה – יש שכר הרבה ליתן לך )פרק ד, משנה י( 

פירוש רבנו עובדיה מברטנורא:
והווי שפל-רוח בפני כל אדם – ללמוד אפילו 

ממי שהוא קטן ממך בחכמה.
פירוש הרבי:

והווי שפל-רוח בפני כל אדם – אדמו"ר הזקן 
)כאן, בסידור( העדיף את הגרסה "בפני כל אדם" 

על הגרסה "בפני כל האדם".
בטעם הדבר יש לומר:

הכול בשתי  לפני  להגיע לשפלות-רוח  אפשר 
דרכים כלליות.

ואחד  אחד  שכל  בזה  להתבונן   – הראשונה 
מקבל שלמות מחברו דווקא, וגם אם הוא נעלה 
הם  ישראל  כל  כי  לו,  צריך  הוא  עדיין  מחברו, 
את  משלים  שבה  איבר  וכל  שלמה  אחת  קומה 
חברו )ואפילו הרגליים משלימות את הראש, כי 
על-ידן הראש מגיע למחוז-חפצו(. התבוננות זו 
מביאתו להיות שפל-רוח לפני כל אדם מישראל.
הדרך השנייה – להתבונן בזה שהוא גרוע אפילו 
שהנסיבות  משום  חטא  שהלה  ייתכן  כי  מרשע, 
ואילו  במיוחד;  גדול  שיצרו  או  לזה,  הביאוהו 
מביאתו  זו  התבוננות  בהרבה.  ממנו  גרוע  הוא 
להיות שפל-רוח גם לפני נכרים )כי ייתכן שימצא 
בעצמו שאינו נזהר בכמה עניינים שבהם זהיר גם 

הנוכרי(.

הללו:  ההתבוננות  סוגי  שני  בין  נוסף  הבדל 
אבל  לשפלות-רוח,  מביאה  אמנם  הראשונה 
על  מורה  אינו  זה  'חשבון'  שהרי  לעצבות.  לא 
ואילו  לחברו.  זקוק  שהוא  אלא  ערכו,  פחיתות 
ההתבוננות השנייה מביאה גם לעצבות, או על-

כל-פנים למרירות.
שני  כנגד  מכוונות  במשנתנו  הגרסאות  ושתי 
סוגי ההתבוננות הללו: "בפני כל אדם" קאי על 
קרויים  "אתם  רז"ל  כמאמר  בלבד,  בני-ישראל 
אדם". לעומת זאת, "בפני כל האדם" כולל גם את 

אומות-העולם.
)התבוננות(  בגרסה  הזקן  אדמו"ר  בחר  ולכן 
לידי  מביאה  אינה  זו  התבוננות  כי  הראשונה, 

עצבות, והרי עבודת ה' צריכה להיות בשמחה.
אדמו"ר  הביא  ל(  )פרק  התניא  בספר  אמנם, 
כל  "בפני   – השנייה  הגרסה  את  דווקא  הזקן 

האדם". 
לאור האמור – הדבר מובן: 

שם מדובר בעצה לטמטום הלב, היינו שהאדם 
כבדות  "מפני  יצרו  עם  להילחם  יכול  אינו 
שבליבו", ולכן צריכים להכניע 'כבדות' זו בדבר 
ועצבות  מרירות   – ובדוגמתה  במינה  שהוא 

)ששורשן מנוגה(.

 )ביאורים לפרקי-אבות פרקים א-ה, עמ'  - 204-201 
מליקוטי-שיחות חלק ד עמ' 1212(

פרקי אבות
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שבת-קודש פרשת תבוא1
כ' באלול

בפסוק  קולם  את  להגביה  בתורה  הקוראים  מנהג 
'השקיפה'2 שבסיום 'שני'.

בלא   - ומעצמו  הבעל-קורא,  עולה  'שישי'  לעליית 
מכן  לאחר  ולאחריה3.  לפניה  ומברך   - בשמו  קריאה 

מברכים אותו בשמו כרגיל4.
באופן  )אך  קולם  את  להנמיך  הקוראים  מנהג 
שהציבור ישמע( בקריאת התוכחה, וחוזרים ומגביהים 

קולם ב"אלה דברי הברית" שבסיום 'שישי'5.
אחר התפילה - התוועדות בבית-הכנסת, כיוון שנהגו 
חסידים להתוועד בכל שבת-קודש ערב סליחות6, ואף 

במוצאי-שבת-קודש - כהכנה לאמירת הסליחות.
הפטרה: "קומי אורי... בעתה אחישנה" )ישעיה ס,א-

כב(.
'כל  ג-ד. את המשניות  – פרקים  פרקי-אבות  מנחה: 
ישראל' )שלפני הפרק( ו'רבי חנניה' )שבסופו( יש לומר 

לכל פרק בנפרד7.

יום ראשון
כ"א באלול

מוצאי-שבת-קודש - סליחות8.

תורת-מנחם   – בשיחותיו  בזה  שדן  פעמים  כמה  לאחר  הרבי,  מסקנת   .7
תשמ"ז ח"ד עמ' 401, עיי"ש. וע"ע תורת-מנחם תש"נ ח"ד עמ' 259 הערה 104 

ובשוה"ג. וראה בזה באריכות ב'התקשרות' גיליון תתקצ"ו הע' 17.
8. כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו יצא לסליחות בבגדי הש"ק - אוצר-מנהגי-חב"ד, 

אלול-תשרי, עמ' כג, וש"נ )וכן מובא מס' לקט-יושר(.
אשמנו  באמירת  ובפרט  אנ"ש.  בין  נפוץ  וכן  בעמידה,  הסליחות  שצ"ל  י"א 
)מדינא - שו"ע אדה"ז סי' תר"ז ס"ז. ועד"ז לכאורה גם באמירת "אשמנו מכל 

עם"; 'סלח לנו' שאחרי י"ג מידות, וכיו"ב(, וכן י"ג מידות, שמע קולנו.
בנוסח הפיוטים בכמה מקומות ישנו "נ"א" שמביא כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 
בהערותיו לסליחות. כנראה אמר הרבי את שתי הנוסחאות )ראה גם אוצר-

מנהגי-חב"ד, ר"ה, אות קצד(.
הרבי היה מכה על הלב גם באמירת "אבל אנחנו ואבותינו חטאנו" וכן "ואנחנו 

הרשענו".

מהזמנים  הם  לתשובה,  המעוררים  הסליחות  ימי 
הידועים שבהם היו מנגנים את ניגונו של אדמו"ר הזקן, 

בעל 'ארבע הבבות'9.
ובסמוך לחצות  סליחות הראשונות, מתחילים אחר 

הלילה10.
לחסידים(,  רק  )ולא  הכנסת  בתי  בכל  לפרסם  יש 
תפילה( – בכל  שכדאי לקשר את אמירת הסליחות )= 
אחד מימי הסליחות – עם תורה וצדקה: לפני אמירתן, 
ללמוד )הפעם – קודם חצות( את מאמר אדמו"ר הזקן 
ד"ה 'לך ה' הצדקה' הנדפס בתחילת הסליחות, ולפחות 
להלכה;  מסקנה  עם  בתורה  עניין  וכן  וסופו,  תחילתו 
ולתת צדקה )הפעם – מיד לאחר חצות. וניתן לדחות 
את  יקיימו  שבו  מועט,  בזמן  הסליחות  אמירת  את 
מצות הצדקה(, כדי שיפעל בהבנה והשגה של הלימוד 
והתפילה, ואז פועלים את בקשת הסליחות וההמשכה 

שלאחריה11.
השליח-ציבור מתעטף בטלית בלא ברכה12.

יש להתחיל 'אשרי' בעשרה כדי שיוכלו לומר אחריו 

בי"ג מידות, בין שני שמות הוי"ה ישנו "פסיק" כפי טעמי-המקרא, ויש להפסיק 
שם מעט )גם בכל השנה(.

באמירת "סלח לנו... חטאנו... פשענו" שאחרי י"ג מידות, היה מכה כ"ק אדמו"ר 
נשיא דורנו על הלב, כמו בווידוי.

9. ספר-השיחות תש"א עמ' 86-85.
אוצר- וראה  מנוחה'(,  'במוצאי  שאומרים  )מפני   54 עמ'  ספר-המנהגים   .10
מנהגי - חב"ד עמ' כג. וכדי שתהא לסליחות שייכות לשבת, יש לעשות זאת 

מייד אחר חצות )שיחות-קודש שבהערה הבאה(.
11. ע"פ 'שערי המועדים – אלול', סי' עו, משיחות קודש תשל"ד ח"ב עמ' 435.
12. לוח כולל-חב"ד. ואף אם אינו נשוי מתעטף בה )ע"פ שערי הל' ומנהג ח"א 
 – וביאורים  'הערות  וראה  פכ"ג.  זוטא  ותנא-דבי-אליהו  יז,א  מר"ה  רכו,  עמ' 

אהלי תורה' גיליון תתנ"א עמ' 62(.
ו  ס"ק  במשנ"ב  סי"ד,  שם  אפרים  במטה  ונעתק  ב,  ס"ק  תקפ"א  )סי'  הט"ז 
ועוד( כתב ליטול טלית מחבירו בהשאלה כדי לצאת מספק ברכה )על בגד 
ללבשה  טלית  שהשואל  ס"ח,  יד  סי'  אדה"ז  בשו"ע  כמ"ש  והוא  בלילה.  יום 
שכתב  נז  סי'  או"ח  ומנהג  הל'  בשערי  וצ"ב  לברך.  חייב  אינו  הציבור  לכבוד 
בכיו"ב ש"נכנס בגדר שאלה ע"ד הברכה"(. מאידך יל"ע בשו"ע אדה"ז סי' יח 
להידמות  אלא  ציצית  מצות  לשם  מתעטפים  אין  שאז  יו"כ,  בליל  שגם  ס"ג 
למלאכים, מברכים על הטלית מבעוד יום. וכן ברשימות היומן עמ' רי; שיחות 
קדש תשי"א )מהדורת תשנ"ט עמ' 182(; והיכל מנחם ח"ג עמ' רמה, שם ברור 

שעקרונית לבישה כיו"ב חייבת בברכה.

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
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סיום  אחרי  מיד  לעשרה  השלימו  ואם  מיד,  קדיש 
אשרי, יאמר כמה פסוקים וחצי קדיש. אם היו עשרה 
יישארו  באופן שלא  באמירת הסליחות, אסור לצאת 
שישה,  אפילו  ונשארו  יצאו  אם  אך  לקדיש.  עשרה 

יאמר הש"ץ קדיש תתקבל13.
"הנשמה לך" - הש"ץ מתחיל בקול רם14.

באמירת 'א-ל רחום שמך' אמר הרבי תמיד כש"ץ: 
"למען אמיָתך, למען בריָתך" – ת' בקמץ, וכן בכולם.

במקומות  רם  בקול  הש"ץ  מסיים  'עננו'  באמירת 
המופסקים בשתי נקודות, דלא כמנהג העולם15.

אם  גם  הסליחות,  אחר  תתקבל'  'קדיש  אומרים 
מתפללים שחרית מיד לאחריהן16.

לאחר  הרבי,  של  בבית-המדרש  סליחות  באמירת 
קדיש תתקבל, מסיימים בשירת "רחמנא דעני לעניי 
ענינא", והרבי היה מעודד את השירה כדרכו בקודש17.

האומר סליחות ביחיד, לא יאמר י"ג מידות18, גם לא 
בניגון ובטעמים19.

יום שני
כ"ב באלול - ב' דסליחות

 - בכלל  ועד  ראש-השנה  ערב  עד  ואילך  מהיום 
אמירת הסליחות "באשמורת הבוקר"20.

ידוע מנהגנו לברך ברכות-השחר בבית21, ועל-כל-
קודם  התורה,  ברכות  את  ולפחות  לברכן,  יש  פנים 

הסליחות22.
לאחר  בטלית  מתעטף  הש"ץ  שלמעשה  מכיוון 

13. כדין חזרת הש"ץ וכיו"ב, מטה-אפרים ואלף-המגן סי' תקפ"א סעיף י"ז.
14. 'סליחות - ליקוט טעמים ומקורות' ממטה-אפרים תקפ"א סי"ח.

15. אוצר-מנהגי-חב"ד עמ' כח.
16. 'סליחות - ליקוט טעמים ומקורות'. וראה אוצר-מנהגי-חב"ד עמ' כט.

17. אוצר-מנהגי-חב"ד שם.
18. שו"ע הב"י סי' תקס"ה ס"ה.

19. 'היכל מנחם' ח"ג עמ' רסה )למרות האמור בעניין זה בשו"ע שם. ראה 
כף-החיים סי' קלא ס"ק ג. גם בשו"ת מנחת-אלעזר ח"ד סי' כב מסיק שלא 

לומר גם בניגון ובטעמים, וכן נהג בפועל – 'דרכי חיים ושלום' אות קצ(.
הביא  כולל-חב"ד  בלוח  ביחיד,  דבשמייא'  'מרן  ומסי',  'מחי  אמירת  לעניין 
שידלגם, כיוון שיחיד מנוע מלהתפלל בלשון ארמי כמבואר בשו"ע רבינו סי' 
קא ס"ה. אך יש מקום להוכיח אחרת מלשון אדה"ז בסידורו, שהסתייג רק 
מאמירת 'יקום פורקן' השני ביחיד, ראה 'התקשרות' גיליון ס עמ' 20. הערות 

הת' ואנ"ש, צפת, גיליון ל עמ' 39.
סליחות  אמרו  הרבי  של  במניין  )למעשה,  ר"ה  מנהגי  ספר-המנהגים,   .20

בשעה 07:00(.
21. אג"ק חי"ט עמ' שצ, וראה ספר-השיחות תש"ד עמ' 20.

22. לוח כולל-חב"ד, ע"פ שו"ע אדה"ז סי' מו ס"ח.

יברך עליה אם מתפלל בה מיד לאחר  שהאיר היום, 
מכן23.

יום שלישי
כ"ג באלול, ג' דסליחות

יום  הוא  דסליחות  "ג'  דורנו:  נשיא  הרבי  מדברי 
ולכן אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר מאמר חסידות  מיוחד, 

ביום זה"24.

יום חמישי,
כ"ה באלול - ה' דסליחות

היו  הראשונים  שחסידים  סיפר,  מהוריי"צ  הרבי 
"יום  עד  בראשית  בפרשת  באלול  כ"ה  ביום  לומדים 
אחד"; בכ"ו באלול - עד "יום שני" וכו'; בכך התכוונו 
"בראשית  בעניינים של  גם  'עבודה'  תוכן של  להביא 

ברא..." )אתערותא דלעילא(25.

* שליח-ציבור:
הוראת נשיאינו הקדושים ומנהג משנים רבות, אשר 
יעבור  בימים-הנוראים,  ובפרט  התיבה,  לפני  היורד 
הפיוטים,  כל  על  ובפרט  התפילות,  כל  על  תחילה 
לדעת לכל - הפחות פירוש המילות כפשוטו, וכמובן 
מאליו לדעת דיני התפילה בכלל, ודיני הש"ץ בפרט26. 
ואף אם עשה כך לפני שנה, יעשה כן גם בכל שנה כמה 

ימים קודם שיורד לפני התיבה בתור ש"ץ27.
כמובן, על התוקע והמקריא ללמוד היטב את דיני 

23. כן נראה דעת אדה"ז )שבהערה 12(, שאין לברך על עטיפה זו אלא אם כן 
היא מיועדת גם לתפילה, ודלא כמ"ש במה-אפרים שם סעיף טו. 

וראה  וכן נהג הרבי כמה פעמים.   .2254 24. תורת-מנחם תשמ"ב ח"ד עמ' 
לקוטי - שיחות חי"ד עמ' 347 ואילך, וש"נ.

המאמרים  מא'  חלק  עכ"פ  ילמדו  זה  יום  של  המעל"ע  שבמשך  מהנכון 
הללו )איש כחפצו, שהרי ישנם ריבוי מאמרים דיום זה( - ר"ד משיחת ליל 
יוסיף ]ע"פ המבואר שם[ עוד ענין של  ג' דסליחות תנש"א. והעיקר שכ"א 

לימוד, הנהגה טובה וכיו"ב – תורת-מנחם תשמ"ט ח"ד עמ' 373.
25. לקוטי-שיחות כרך טז עמ' 488.

26. לכאורה – הוראה זו שייכת גם לפיוטי הסליחות. 
27. אגרות-קדש חי"א עמ' שנג, תטז וש"נ. 

בעניין תפילה במניין בו אומר הש"ץ פיוטים באמצע ברכות קריאת-שמע 
שרצוי  שנא,  עמ'  ח"ז  אג"ק  ראה   – האשכנזים(  מקהילות  בכמה  )כנהוג 
שלא להתפלל ]כנראה – גם כל השנה[ במניין במניין כזה, ואולי יש להתיר 

כשהציבור זקוקים לו כתוקע וכיו"ב. 
באריכות  ראה   – אחר  דנוסח  בביהכ"נ  המתפלל  מאנ"ש  לש"ץ  בקשר 

ב'התקשרות' גיליון תקל"ד עמ' 14 ואילך, ובפרט בהערה 12.
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התקיעות כהלכתן, כולל הטעויות והספקות השכיחים 
בהן28.

* פרוזבול:
מצווה  )תשפ"ב(,  השמיטה  שנת  קרבה  "באשר 
לפרסם דעת רבינו הזקן בשלחנו29, וזה לשונו הקדוש:
השישית  בסוף  לכתחילה  הוא  הפרוזבול  "וזמן 
אינה  ראש-השנה של שביעית, שאף ששביעית  לפני 
שנים  שבע  "מקץ  שנאמר:  בסופה,  אלא  משמטת 
השנה  שמשנכנסת  אומרים  יש  שמיטה",  תעשה 
את  יגוש  "לא  שנאמר  חוב,  לתבוע  אסור  השביעית 
שקרא  מייד  לה'",  שמיטה  קרא  כי  אחיו,  ואת  רעהו 

שמיטה לה' – לא יגוש"30.
אנשים  שלושה  לקבץ   – לתקנו  שקל  דבר  שזהו 
כשרים שהם בית-דין ולומר להם: "הריני מוסר לכם 

כל חובות שיש לי, שאגבה אותם כל זמן שארצה"31.
תיכף  פרוזבול  לעשות  כדאי   – יותר  להקל  "וכדי 
להתרת נדרים32, כשמצוי לפנינו )בלאו-הכי( 'שלושה 

אנשים כשרים'".
רב, ראש-ישיבה  היה מהנכון, שכל   – נוחות  ליתר 
ולכתוב  נוספים  אנשים  שני  אליו  יצרף  וכיוצא-בזה, 
את נוסח הפרוזבול על השטר – שעל-ידי כך יוכל כל 
גרידא על  אדם להצטרף להפרוזבול על-ידי חתימה 
שטר הפרוזבול. ויותר מכך – הוא יכול למנות שליח 

שיחתום עבורו )או לבקשו דרך הטלפון(.

28. ראה ספר-המנהגים ס"ע 56.
29. חלק חושן-משפט, הלכות הלוואה סעיף לו )כרך ה-ו עמ' 1718(. ומדייק 
הרבי מלשונו בראש הסעיף: "וזמן הפרוזבול הוא לכתחילה בסוף השישית", 

שאין זה רק עניין ש"ירא שמיים יחמיר לעצמו" )כבסעיף הקודם(.
30. הערת הרבי בספר המאמרים ה'תשי"א עמ' 347, ספר-המנהגים עמ' 86.

31. שולחן-ערוך אדה"ז שם סעיף לה.
32. כדי שיכללו בזה כל החובות שעד לרגע זה, ומאידך שלא ישכח )'שערי 
הלכה ומנהג' חו"מ סי' יב(. ואם ילווה למישהו אחר-כך – יעשה שוב פרוזבול 

בסוף היום.

)לגבי  פרוזבול  בעשיית  נוספת  מעלה  "]קיימת 
הדין  אנשים(:  שלושה  לפני  הפרוזבול  נוסח  אמירת 
קרקע  יש  אלא-אם-כן  מועיל  פרוזבול  ש"אין  הוא33, 
כל-שהוא ללווה, או דבר המחובר לקרקע. ואם אין לו 
– מזכה לו המלווה קרקע כל-שהוא" – בשעה שהדבר 
מהאנשים  לאחד  )או  שברשותו  הרב  על-ידי  נעשה 
הכשרים שצירף אליו( בית פרטי, קל להבטיח שיהיה 
)לחתומים  יקנה  שהרב  כך  על-ידי  קרקע  ללווה 

בשטר(34 "קרקע כל-שהוא".
הדבר  יפרסם  וכו'  וראש-ישיבה  רב  כל  "וכאשר 
כל  ]את[  לזכות  יתאפשר  בטח  גדול,  הכי  בפרסום 

אחינו בני ישראל בעשיית פרוזבול. 
"גם כאלה שבטוחים שאין להם שום חובות למסירה 
לבית-דין, או שבכוונתם למחול החוב וכיוצא-בזה – 
 – סופרים'  'דברי  של  לעניין  חביבות  שקיימת  כיוון 
תקנת פרוזבול – ונוספת חביבות בכך שמראה שהוא 
כדאי  ולפיכך  הזקן...  אדמו"ר  של  בדרכיו...  הולך 
שלכל אחד יהיה חוב בכדי שיוכל לקיים את העניין 

של פרוזבול35...". 

33. שו"ע אדה"ז שם.
הנזכרים  ללווים  שהוא  כל  קרקע  יקנה  וכו'  שהרב  וצ"ל  טה"ד,  כנראה   .34

בשטרו של כל אחד ]או לפחות למי מהם שאין לו קרקע, כגון בני ישיבות[.
ולכאורה צריך לבצע קניין זה )באמצעות זיכוי, במסירת סודר ע"י אחר( לפני 
שקיעת החמה של ערב ראש-השנה, עבור כל אלה שכבר חתמו ומסרו עד 
אז בידיו ובידי שלוחו וכדומה )וכן לכאורה יש לעשות קניין אחרי סיום התרת 

- נדרים, עבור כל אלה שמסרו זאת בעל-פה בהתרת-נדרים(.
35. כל האמור בפנים – מ'שערי הלכה ומנהג' שם.

20



àýåýé øLà õøàä-ìà àBáú-ék äéäåéäìàE §¨¨Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:da záLéå dzLøéå äìçð Eì ïúðäéäå Ÿ¥¬§−©«£¨®¦«¦§−̈§¨©¬§¨¨«§¨¨Æ

éäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àBáú-ékEì ïúð E ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−
:da záLéå dzLøéå äìçð תעּול ארי ויהי ©«£¨®¦«¦§−̈§¨©¬§¨¨«ֲִֵֵֵ

ותרתּה אחסנא ל יהב אלה יי ּדי ְְְְְֱֲִֵֵַַַָָָָָָָָלארעא

ּבּה: áéøt-ìkותיתב | úéLàøî zç÷ìå ְֵֵַ§¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´
éäìà ýåýé øLà Eöøàî àéáz øLà äîãàäE ¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

øLà íB÷nä-ìà zëìäå àðhá zîNå Cì ïúðŸ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤§¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³
éäìà ýåýé øçáéì E:íL BîL ïkLzç÷ìå ¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«§¨«©§º̈

Eöøàî àéáz øLà äîãàä éøt-ìk | úéLàøî¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯¥«©§§²
éäìà ýåýé øLàzëìäå àðhá zîNå Cì ïúð E £¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤§¨«©§¨Æ

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìàì EBîL ïkL ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−
:íL תעל ּדי דארעא אּבא ּכל מריׁש ותּסב ¨«ְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ּותה בסּלא ּותׁשוי ל יהב אלה יי  די ְְְְְֱִֵֵֵַַַַָָָָָָָמארע

ׁשכנּתּה לאׁשראה אלה יי יּתרעי ּדי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָָלאתרא

âíääּתּמן: íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe ַָ¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®
éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà zøîàå-ék E §¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦

eðéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà éúàá̧̈¦Æ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−
:eðì úúìíéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe ¨¬¤¨«¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´

éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà zøîàå íääE ¨¥®§¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½
eðéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà éúàá-ék¦¨̧¦Æ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−

:eðì úúì האּנּון ּביֹומּיא יהי ּדי ּכהנא לות ותיתי ¨¬¤¨«ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

ח  לּה ארי ותימר אלה יי קדם דין יֹומא ּויתי ְְֱֲֳִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

לנא: למּתן לאבהתנא יי קּיים ּדי לארעא ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָעּלית

ãçaæî éðôì Bçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−
éäìà ýåýé:EBçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½

éäìà ýåýé çaæî éðôì:Eמיד סּלא ּכהנא ויּסב ¦§¥¾¦§©−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְֲִִַַַָָָ

:אלה ּדיי מדּבחא קדם äúéðòåויצנענּה ְְְְְְֱֳִֵַַַָָָָָ§¨¦̧¨
éäìà ýåýé | éðôì zøîàåéáà ãáà énøà E §¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´¨¦½

íL-éäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈
:áøå íeöò ìBãb éBâìýåýé | éðôì zøîàå úéðòå §¬¨−¨¬¨¨«§¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´

éäìàíL øâiå äîéøöî ãøiå éáà ãáà énøà E ¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´¨¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈
:áøå íeöò ìBãb éBâì íL-éäéå èòî éúîa ותתיב ¦§¥´§¨®©«§¦¾̈§¬¨−¨¬¨¨«ְֵָ

לאֹובדא  ּבעא ארּמאה לבן אלה יי קדם ְְְֱֲֳֵַַָָָָָָָָָָָָותימר

והוה  זער ּבעם ּתּמן ודר למצרים ּונחת אּבא ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָית

וסּגי: ּתּקיף רב לעם åíéøönäתּמן eðúà eòøiå ְְִִַַַַַָ©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−
:äL÷ äãáò eðéìò eðziå eðepòéåeðúà eòøiå ©§©®©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬¨¨«©¨¥¯Ÿ¨²

:äL÷ äãáò eðéìò eðziå eðepòéå íéøönä©¦§¦−©§©®©¦§¬¨¥−£Ÿ¨¬¨¨«
עלנא  ויהבּו ועּנינא מצרים לנא ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָואבאיׁשּו

קׁשיא: æeðéúáàּפלחנא éäìà ýåýé-ìà ÷òöpå ְְַָָָָ©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¥®
-úàå eðéðò-úà àøiå eðì÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¥½©©̄§¤¨§¥²§¤

:eðöçì-úàå eðìîòéäìà ýåýé-ìà ÷òöpå £¨¥−§¤©«£¥«©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
eðéðò-úà àøiå eðì÷-úà ýåýé òîLiå eðéúáà£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¥½©©̄§¤¨§¥²

:eðöçì-úàå eðìîò-úàå א יי קדם להא וצּלינא §¤£¨¥−§¤©«£¥«ְְֱֳֵַָָָָָ

עמלנא  קדמֹוהי וגלי צלֹותנא יי וקּביל ְְְְְֲֳִִִֶַַַָָָָָָָָָָדאבהתנא

ודּוחקנא: çíéøönîולאּותנא ýåýé eðàöBiå ְְֲֵָָָָ©«¦¥³§Ÿ̈Æ¦¦§©½¦
úBúàáe ìãb àøîáe äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈§Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−

:íéúôîáeä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàöBiå §«Ÿ§¦«©«¦¥³§Ÿ̈Æ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ
:íéúôîáe úBúàáe ìãb àøîáe äéeèð òøæáe¦§´Ÿ©§½̈§Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−§«Ÿ§¦«
ּובדרעא  תּקיפא ּבידא מּמצרים יי ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָואּפקנא

ּובמֹופתין: ּובאתין רּבא ּובחזונא ְְְְְְְִִֶַָָָָָָמרממא

èõøàä-úà eðì-ïziå äfä íB÷nä-ìà eðàáéå©§¦¥−¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤
:Láãe áìç úáæ õøà úàfäíB÷nä-ìà eðàáéå ©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«©§¦¥−¤©¨´

áìç úáæ õøà úàfä õøàä-úà eðì-ïziå äfä©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈
:Láãe ארעא ית לנא ויהב הדין לאתרא ואיתנא §¨«ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָ

ּודבׁש: חלב עבדא ארעא éäpäהדא äzòå ְְְֲַַָָָָָָ§©À̈¦¥³
äzúð-øLà äîãàä éøt úéLàø-úà éúàáä¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈£¤¨©¬¨

éäìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé élúéåçzLäå E ¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦§©«£¦½¨
éäìà ýåýé éðôì:E-úà éúàáä äpä äzòå ¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤

Bzçpäå ýåýé él äzúð-øLà äîãàä éøt úéLàø¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈£¤¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À
éäìà ýåýé éðôìéäìà ýåýé éðôì úéåçzLäå E:E ¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

לי  ּדיהבּת דארעא אּבא ריׁש ית איתתי הא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּוכען

:אלה יי קדם ותסּגּוד אלה יי קדם ותצנענּה ְְְְְְְְֱֱֳֳִִֵַָָָָָָָָָיי

àéýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNå§¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬
éäìà:Eaø÷a øLà øbäå éåìäå äzà Eúéáìe E ¡Ÿ¤−§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«

éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

שניים מקרא ואחד תרגום
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:Eaø÷a øLà øbäå éåìäå äzà Eúéáìe ותחדי §¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«ְֱֵֶ

אּת ּבית ולאנׁש אלה יי ל יהב ּדי טבתא ְְְְְְֱֱִֵֶַַַַָָָָָָָבכל

:בינ ּדי וגּיֹורא ñולואי ְְִִֵֵֵָָָ

áé éðùEúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì äìëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²
éåìì äzúðå øNònä úðL úLéìMä äðMa©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À

éøòLá eìëàå äðîìàìå íBúiì øbì:eòáNå E ©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
äðMa Eúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì äìëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²©¨¨¬
íBúiì øbì éåìì äzúðå øNònä úðL úLéìMä©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

éøòLá eìëàå äðîìàìå:eòáNå E תׁשצי ארי §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«ְֲֵֵֵ

תליתאה  ּבׁשּתא עללּת מעׂשר ּכל ית ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָלעּׂשרא

ליּתּמא  לגּיֹורא ללואי ותּתן מעׂשרא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָׁשנת

ויׂשּבעּון: ּבקרוי ויכלּון âézøîàåּולארמלא ְְְְְְְְְְִִֵַָָ§¨«©§¿̈
éäìà ýåýé éðôìíâå úéaä-ïî Lãwä ézøòa E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧

Eúåöî-ìëk äðîìàìå íBúiì øbìå éåìì åézúð§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−
éúåönî ézøáò-àì éðúéeö øLààìå E £¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ

:ézçëLéäìà ýåýé éðôì zøîàåLãwä ézøòa E ¨¨«§¦§¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤
äðîìàìå íBúiì øbìå éåìì åézúð íâå úéaä-ïî¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈
éúåönî ézøáò-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëkE §¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−

:ézçëL àìåקדׁש ּפּלתי אלה יי קדם ותימר §¬Ÿ¨¨«§¦ְְֱֳִֵֵֶַַָָָָֹ

ּולגּיֹורא  ללואי יהבּתּה ואף ּביתא מן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָמעׂשרא

לא  ּפּקידּתני ּדי ּפּקֹוד ּככל ּולארמלא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָליּתּמא

אּתנׁשיתי: ולא מּפּקֹודי ãéézìëà-àìעברית ְְֲִִִִִִֵָָָ«Ÿ¨©̧§¦
ézúð-àìå àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ¨©¬¦
éúéNò éäìà ýåýé ìB÷a ézòîL úîì epnî¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦

:éðúéeö øLà ìëk-àìå epnî éðàá ézìëà-àì §−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ
ézòîL úîì epnî ézúð-àìå àîèa epnî ézøòá¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦

:éðúéeö øLà ìëk éúéNò éäìà ýåýé ìB÷a לא §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦ָ

ולא  ּבדמסאב מּנּה פּלתי ולא מּנּה ּבאבלי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָאכלית

אלהי  ּדיי למימרא קּבלית למית מּנּה ְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָָיהבית

פּקידּתני: ּדי ּככל åèïBònîעבדית äôé÷Lä ְְֲִִִִַַָֹ©§¦Á¨Á¦§¸
ìàøNé-úà Enò-úà Cøáe íéîMä-ïî ELã÷̈§§¹¦©¨©À¦¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½
zòaLð øLàk eðì äzúð øLà äîãàä úàå§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ

:Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàìïBònî äôé÷Lä ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«©§¦Á¨Á¦§¸
ìàøNé-úà Enò-úà Cøáe íéîMä-ïî ELã÷̈§§¹¦©¨©À¦¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½

zòaLð øLàk eðì äzúð øLà äîãàä úàå§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ
:Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàì מּמדֹור אסּתכי ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«ְְְִִִ

וית  יׂשראל ית עּמ ית ּובר ׁשמּיא מן ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָקדׁש

לאבהתנא  קּימּתא די ּכמא לנא יהבּת ּדי ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָארעא

ס  ּודבׁש: חלב עבדא ְְֲֲַַָָָארע

æè éùéìùéäìà ýåýé äfä íBiäúBNòì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²
zøîLå íéètLnä-úàå äìàä íéwçä-úà¤©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà úéNòåíBiä §¨¦̧¨Æ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«©´
éäìà ýåýé äfäíéwçä-úà úBNòì Eeöî E ©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤©«ª¦¬

zøîLå íéètLnä-úàå äìàäíúBà úéNòå ¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ½̈
:ELôð-ìëáe Eááì-ìëaאלה יי הדין יֹומא §¨§¨«§−§¨©§¤«ְֱֵָָָָָ

ותּטר  ּדינּיא וית האּלין קימּיא ית למעּבד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמפּקד

:נפׁש ּובכל לּב ּבכל יתהֹון æéýåýé-úàותעּבד ְְְְְְִֵַַָָָָָ¤§Ÿ̈¬
úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤´¤

ìå åéëøãaìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîLòîL ¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¯̈¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©
:Bì÷aíéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé-úà §Ÿ«¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹

ìå åéëøãa úëììååéètLîe åéúåöîe åéwç øîL §¨¤´¤¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈
ìå:Bì÷a òîLל למהוי דין יֹומא חטבּת יי ית §¦§¬Ÿ©§Ÿ«ְְְֱֲֵֵֵַָָָָָ

ּולמּטר  קדמֹוהי ּדתקנן ּבארחן ולמה ְְְְְְְֱֳִִִֶַַָָָָָָלאלּה

במימרּה: ּולקּבלא ודינֹוהי ּופּקֹודֹוהי ְְְְְִִִִִֵֵַָָָקימֹוהי

çéäìâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈
ìå Cì-øac øLàk:åéúåöî-ìk øîLýåýéå ©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«©«Ÿ̈º

øLàk äìâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈©«£¤−
ìå Cì-øac:åéúåöî-ìk øîL דין יֹומא חטב ויי ¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«ְֵַָָָָ

ּולמּטר  ל מּליל די ּכמא חּביב לעם לּה ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָלמהוי

ּפּקֹודֹוהי: èéíéBbä-ìkּכל ìò ïBéìò Ezúìe ִִָ§¦§´¤§À©³¨©¦Æ
ìe äìäúì äNò øLàEúéäìå úøàôúìe íL £¤´¨½̈¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯
éäìà ýåýéì Lã÷-íò:øac øLàk EEzúìe ©¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«§¦§´

ìe äìäúì äNò øLà íéBbä-ìk ìò ïBéìòíL ¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈¦§¦−̈§¥´
éäìà ýåýéì Lã÷-íò Eúéäìå úøàôúìeøLàk E §¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬

:øac עבד ּדי עממּיא ּכל על עּלאה ּולמּתנ ¦¥«ְְְֲִִִַַַַָָָָָ

קדם  קּדיׁש עם ּולמהו ולרבּו ּולׁשּום ְְְְְְֱֳִִֵַַָָָָֻלתׁשּבחא

ד  ּכמא אלה פ יי מּליל: י ְְֱִִַָָָָ

éòéáøàøîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ
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íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL̈ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−
:íBiäøîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå ©«©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ

íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL̈ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−
:íBiä למימר עּמא ית יׂשראל וסבי מׁשה ּופּקיד ©«ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

יֹומא  יתכֹון מפּקד אנא ּדי ּתפקדּתא ּכל ית ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָטר

áïcøiä-úàדין: eøáòz øLà íBia äéäå ֵ§¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìàúî÷äå Cì ïúð E ¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³

:ãéOa íúà zãNå úBìãb íéðáà EìíBia äéäå §Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«§¨À̈©»
ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä-úà eøáòz øLà£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàzãNå úBìãb íéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´®̈©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬
:ãéOa íúà ירּדנא ית תעּברּון ּדי ּביֹומא ויהי Ÿ−̈©¦«ְְְְְִִֵַַָָָ

אבנין  ל ּותקים ל יהב אלה ּדיי ְְְְְֱִִֵַַַָָָָָָָלארעא

ּבסידא: יתהֹון ּותסּוד âïäéìòרברבין záúëå ְְְְְִִַָָ§¨«©§¨´£¥¤À
ïòîì Eøáòa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ§¨§¤®§©¿©

éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLàïúð | E £¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤´Ÿ¥´
ýåýé øac øLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬

éúáà-éäìà:Cì Eéøác-ìk-úà ïäéìò záúëå ¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²
õøàä-ìà àáz øLà ïòîì Eøáòa úàfä äøBzä©¨¬©−Ÿ§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤

éäìà ýåýé-øLàà Eì ïúð | ELáãe áìç úáæ õø £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½
éúáà-éäìà ýåýé øac øLàk:Cì E ותכּתֹוב ©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«ְְִ

ּבמעּבר הדא אֹוריתא ּפתּגמי ּכל ית ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָעליהֹון

ארעא  ל יהב אלה דיי לארעא תעּול ּדי ְְְְְֱִִֵֵַַַָָָָָָָּבדיל

אלהא  יי מּליל די ּכמא ּודבׁש חלב ְְְְֱֲִִַַַָָָָָָעבדא

:ל דאבהתãïcøiä-úà íëøáòa äéäå ֲַָָָָ§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼
äeöî éëðà øLà äìàä íéðáàä-úà eîé÷z̈¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬
:ãéOa íúBà zãNå ìáéò øäa íBiä íëúà¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈©¦«
íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´
ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà äìàä̈¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥®̈

:ãéOa íúBà zãNå ירּדנא ית ּבמעברכֹון ויהי §©§¨¬−̈©¦«ְְְְֲִֵֵַָָָ

יתכֹון  מפּקד אנא ּדי האּלין אבנּיא ית ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּתקימּון

ּבסידא: יתהֹון ּותסּוד דעיבל ּבטּורא דין ְְְְְִֵֵָָָָָיֹומא

äéäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeíéðáà çaæî E ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½
éðú-àìýåýéì çaæî íM úéðáe :ìæøa íäéìò ó «Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−

éäìàéðú-àì íéðáà çaæî E:ìæøa íäéìò ó ¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

אבנין  מדּבח אלה יי קדם מדּבחא תּמן ְְְְְְְֱֳִִֵַַַַַָָָָָָותבני

ּפרזלא: עליהֹון תרים åäðázלא úBîìL íéðáà ְְְֲִֵַָָ£¨¦³§¥Æ¦§¤½
éäìà ýåýé çaæî-úàúìBò åéìò úéìòäå E ¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ

éäìà ýåýéì:Eçaæî-úà äðáz úBîìL íéðáà ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«£¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−
éäìà ýåýééäìà ýåýéì úìBò åéìò úéìòäå E:E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

ותּסק  אלה ּדיי מדּבחא ית ּתבני ׁשלמין ְְְְְְְֱִִִֵֵַַַַָָָָָָאבנין

:אלה יי קדם עלון æíéîìLעלֹוהי zçáæå ְֱֲֲֳִָָָָָָ§¨«©§¨¬§¨¦−
éäìà ýåýé éðôì zçîNå íM zìëàå:Ezçáæå §¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬

ëàå íéîìLéäìà ýåýé éðôì zçîNå íM zì:E §¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
יי  קדם ותחדי ּתּמן ותיכּול קּודׁשין נכסת ְְְְְְֱֳִִִֵֵֶַַָָָותּכֹוס

:אלהçéøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå ֱָָ§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²
:áèéä øàa úàfä äøBzäíéðáàä-ìò záúëå ©¨¬©−Ÿ©¥¬¥¥«§¨©§¨´©¨«£¨¦À

:áèéä øàa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ותכּתֹוב ¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬¥¥«ְְִ

ּפרׁש הדא אֹוריתא ּפתּגמי ּכל ית אבנּיא ְְְִֵַַַַַָָָָָָָָעל

ס è-ìàיאּות: íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå ָ©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤
íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì ìàøNé-ìk̈¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³

éäìà ýåýéì íòì úééäð äfä:EäLî øaãéå ©¤Æ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«©§©¥³¤Æ
| úkñä øîàì ìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³
ýåýéì íòì úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−

éäìà:E יׂשראל לכל לואי וכהנּיא מׁשה ּומּליל ¡Ÿ¤«ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

הויתא  הדין יֹומא יׂשראל ּוׁשמע אצית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַָָָָלמימר

:אלה יי קדם éýåýéלעּמא ìB÷a zòîLå ְְֱֳַָָָָָ§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´
éäìàøLà åéwç-úàå åúåöî-úà úéNòå E ¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²

:íBiä Eeöî éëðàéäìà ýåýé ìB÷a zòîLåE ¨«Ÿ¦¬§©§−©«§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
Eeöî éëðà øLà åéwç-úàå åúåöî-úà úéNòå§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

:íBiä ית ותעּבד אלה ּדיי למימרא ּותקּבל ©«ְְְְְְֱֵֵֵַַַָָָָָ

ס  דין: יֹומא מפּקד אנא ּדי קימֹוהי וית ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּפּקֹודֹוהי

àé éùéîçia íòä-úà äLî åöéå:øîàì àeää íB ©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
:øîàì àeää íBia íòä-úà äLî åöéå ּופּקיד ©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿִַ

למימר: ההּוא ּביֹומא עּמא ית áéäìàמׁשה ְְֵֶַַָָָָֹÂ¥¤
íëøáòa íéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½§¨§§¤−
óñBéå øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈§¥¬

:ïîéðáeíéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé äìà ¦§¨¦«Â¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½
øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøáòa§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈
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:ïîéðáe óñBéå על עּמא ית לברכא יקּומּון אּלין §¥¬¦§¨¦«ְְִֵַַָָָָָ

ולוי  ׁשמעֹון ירּדנא ית ּבמעברכֹון דגרזים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָטּורא

ּובנימן: ויֹוסף ויּׂששכר âéeãîòéויהּודה äìàå ְְְִִִִֵָָָָ§¥²¤©«©§¬
ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´§¨¥½§ª−

:éìzôðå ïcìáéò øäa äììwä-ìò eãîòé äìàå ¨¬§©§¨¦«§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´¥®̈
:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø יקּומּון ואּלין §¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«ְְִֵ

ּוזבּולן  ואׁשר ּגד ראּובן דעיבל ּבטּורא לוטּיא ְְְְְְֵֵֵַַָָָָָָֻעל

ונפּתלי: ãéLéà-ìk-ìàּדן eøîàå íiåìä eðòå ְְִַָָ§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬
:íø ìB÷ ìàøNéLéà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðòå ¦§¨¥−¬¨«§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬
:íø ìB÷ ìàøNéאנׁש לכל ויימרּון לואי ויתיבּון ¦§¨¥−¬¨«ְְְֱִִֵֵֵַָָ

ס רמא: קלא åèäNòéיׂשראל øLà Léàä øeøà ְִֵָָָָָ¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á
Løç éãé äNòî ýåýé úáòBz äëqîe ìñô¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈

:ïîà eøîàå íòä-ìë eðòå øúqa íNåøeøà §¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−¨¥«¨´
ýåýé úáòBz äëqîe ìñô äNòé øLà Léàä̈¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À
eøîàå íòä-ìë eðòå øúqa íNå Løç éãé äNòî©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−

:ïîà ּומ צלם יעּבד ּדי ּגברא מרחקא ליט ּתכא ¨¥«ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכל  ויתיבּון בסתרא ּומׁשּוי אמן ידי עבד יי ְְְְְֳֳִִִִֵַַָָָָָֹקדם

ס אמן: ויימרּון æèBnàåעּמא åéáà äì÷î øeøà ְְֵֵַָָ¨¾©§¤¬¨¦−§¦®
:ïîà íòä-ìk øîàåBnàå åéáà äì÷î øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¨¦−§¦®
:ïîà íòä-ìk øîàåואּמּה אבּוהי ּדיקלי ליט §¨©¬¨¨−̈¨¥«ְְְֲִִִִֵֵ

ס אמן: עּמא ּכל æéeäòøויימר ìeáb âéqî øeøà ְֵֵַַָָָ¨¾©¦−§´¥¥®
:ïîà íòä-ìk øîàåeäòø ìeáb âéqî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®

:ïîà íòä-ìk øîàåדחברּה ּתחּומא ּדיׁשני ליט §¨©¬¨¨−̈¨¥«ְְְְְִִֵֵַָ

ס אמן: עּמא ּכל çéøeòויימר äbLî øeøà ְֵֵַַָָָ¨¾©§¤¬¦¥−
:ïîà íòä-ìk øîàå Cøcaøeò äbLî øeøà ©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−

:ïîà íòä-ìk øîàå Cøca עּוירא ּדיטעי ליט ©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«ְְֲִִֵַָ

ס אמן: ע ּמא ּכל ויימר èéähîּבארחא øeøà ְְְֵֵַַָָָָָ¨À©¤²
:ïîà íòä-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«
-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨®̈§¨©¬¨

:ïîà íòä וארמלא יּתּמא ּדּיר ּדין ּדיצלי ליט ¨−̈¨¥«ְְְְְִִִֵַַַַַָָ

אמן: עּמא ּכל ëúLà-íòויימר áëL øeøà ְֵֵַַָָָ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤
ðk äìâ ék åéáà:ïîà íòä-ìk øîàå åéáà ó ¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

ðk äìâ ék åéáà úLà-íò áëL øeøàøîàå åéáà ó ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk ארי אבּוהי אּתת עם ּדיׁשּכּוב ליט ¨¨−̈¨¥«ְְֲֲִִִִִֵַ

ס  אמן: עּמא ּכל ויימר דאבּוהי ּכנפא ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָּגּלי

àëíòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈
:ïîàíòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà ¨¥«¨¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈
:ïîà עּמא ּכל ויימר ּבעירא ּכל עם ּדיׁשּכּוב ליט ¨¥«ְְְְִִִִֵַַָָָָ

ס áëBàאמן: åéáà-úa Búçà-íò áëL øeøà ֵָ¨ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´
:ïîà íòä-ìk øîàå Bnà-úá-íò áëL øeøà ©¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦

:ïîà íòä-ìk øîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa Búçà£Ÿ½©¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«
אּמּה בת אֹו אבּוהי ּבת אחתּה עם ּדיׁשּכּוב ְְֲֲִִִִִֵֵַַָליט

ס אמן: עּמא ּכל âë-íòויימר áëL øeøà ְֵֵַַָָָ¨¾Ÿ¥−¦
:ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç-íò áëL øeøà «Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾Ÿ¥−¦
:ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç עם ּדיׁשּכּוב ליט «Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«ְְִִִ

ס אמן: עּמא ּכל ויימר ãëäkîחמֹותּה øeøà ְֲֵֵֵַַָָָ¨¾©¥¬
:ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòøäkî øeøà ¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾©¥¬
:ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòø ּדימחי ליט ¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«ְְִִֵ

ס אמן: עּמא ּכל ויימר ּבסתרא äëøeøàלחברּה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ¨Æ
íòä-ìk øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ìŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàøîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk למקטל ׁשחדא מקּבל ּדי ליט ¨¨−̈¨¥«ְְְֲִִִֵַַָֹ

ס אמן: עּמא ּכל ויימר זּכי ּדם åëøeøàנפׁש ְְֵֵַַַַַַָָָ¨À
úBNòì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´

ïîà íòä-ìk øîàå íúBà:íé÷é-àì øLà øeøà ¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À£¤¯«Ÿ¨¦²
øîàå íúBà úBNòì úàfä-äøBzä éøác-úà¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´¨®§¨©¬

:ïîà íòä-ìk ּפתּגמי ית יקּים לא ּדי ליט ¨¨−̈¨¥«ְְִִִֵַַָָָ

עּמא  ּכל ויימר יתהֹון למעּבד הדא ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָאֹוריתא

פ àýåýéאמן: ìB÷a òîLz òBîL-íà äéäå ֵָ§¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´
éäìàì EøLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²

ðúðe íBiä Eeöî éëðàéäìà ýåýé Eìò ïBéìò E ¨«Ÿ¦¬§©§−©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−
:õøàä ééBb-ìkìB÷a òîLz òBîL-íà äéäå ¨¥¬¨¨«¤§¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ

éäìà ýåýéì EøLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²
ðúðe íBiä Eeöî éëðàéäìà ýåýé Eìò ïBéìò E ¨«Ÿ¦¬§©§−©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−

:õøàä ééBb-ìk למימרא תקּבל קּבלא אם ויהי ¨¥¬¨¨«¤ְְְִִֵֵֵַַָָָ

אנא  ּדי ּפּקֹודֹוהי ּכל ית למעּבד למּטר אלה ְְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָָּדיי

ּכל  על עּלי אלה יי ויּתנּנ דין יֹומא ְְְְְֱִִִֵַַַָָָָָָָמפּקד

ארעא: áéìòעממי eàáeäìàä úBëøaä-ìk E ְְֵַַָ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤
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éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ék EâéOäå:Eeàáe §¦¦ª®¦´¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¯
éìòìB÷a òîLú ék EâéOäå äìàä úBëøaä-ìk E ¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´¦§©½§−

éäìà ýåýé:E האּלין ּברּכתא ּכל על וייתּון §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְְְֲִִֵֵָָָָ

:אלה ּדיי למימרא תקּבל ארי וידּבקּנâCeøa ְְְְְְְֱֲִֵֵַַַָָָָָֻ¨¬
:äãOa äzà Ceøáe øéòa äzàäzà Ceøa ©−̈¨¦®¨¬©−̈©¨¤«¨¬©−̈

:äãOa äzà Ceøáe øéòa ּבקרּתא אּת ּברי ¨¦®¨¬©−̈©¨¤«ְְְְִַַָ

ּבחקלא:ּו אּת בריãðèá-éøt Ceøaéøôe E ְְְְִַַָ¨¯§¦«¦§§²§¦¬
éôìà øâL Ezîäá éøôe EúîãàúBøzLòå E ©§¨«§−§¦´§¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬

ðàö:Eðèá-éøt Ceøaéøôe Eúîãà éøôe E Ÿ¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´
éôìà øâL Ezîäáðàö úBøzLòå E:Eּברי §¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«ְִ

ּבקרי  דבעיר ּוולּדא דארע ואּבא דמע ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָולּדא

:ענ ועדרי תֹוריä:EzøàLîe Eàðè Ceøa ְְֵֶָָָ¨¬©§£−¦§©§¤«
:EzøàLîe Eàðè Ceøa:ואצות סּל ּברי ¨¬©§£−¦§©§¤«ְְְִַַָָָ

å:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzà CeøaCeøa ¨¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«¨¬
:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzàאּת ּברי ©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«ְְִַ

:ּבמּפק אּת ּוברי ְְְְְֲִִֵַָָּבמעל

æ éùéùéáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äòáLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:Eéáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä EE ¨¬§¨¤«¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½
éðôì íéôbðéìà eàöé ãçà Cøãa EäòáLáe E ¦¨¦−§¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬

éðôì eñeðé íéëøã:Eדבב ּבעלי ית יי יּתן §¨¦−¨¬§¨¤«ְְֲִֵֵַָָָָ

יּפקּון  חד ּבארחא קדמ ּתבירין על ְְְְְְֲֳִִִִַָָָָָָּדקימין

:מּקדמ יערקּון ארחן ּובׁשבעא לותçåöé ְְְְְֳִִִֵָָָָָָָ§©̧
éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýéçìLî ìëáe E §Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´

Là õøàa Eëøáe Eãééäìà ýåýé-ø:Cì ïúð E ¨¤®¥´©§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýé åöéçìLî ìëáe E §©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´

éäìà ýåýé-øLà õøàa Eëøáe Eãé:Cì ïúð E ¨¤®¥´©§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
אֹוׁשטּות  ּובכל ּבאֹוצר ּברּכתא ית עּמ יי ְְְְְְִִַַָָָָָָָֹיפּקד

:ל יהב אלה ּדיי ּבארעא ויברכּנ ידèEîé÷é ְְְְֱִִֵֵַַָָָָָָָָָ§¦«§Æ
ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´

éäìà ýåýé úåöî-úà øîLú:åéëøãa zëìäå E ¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«
ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé Eîé÷é§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´

éäìà ýåýé úåöî-úà øîLú:åéëøãa zëìäå E ¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«
ארי  ל קּיים די ּכמא קּדיׁש לעם לּה יי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָיקימּנ

ּדתקנן  ּבארחן ּותה אלה ּדיי ּפּקֹודּיא ית ְְְְְְֱִִַַַַָָָָָָָָָתּטר

éýåýéקדמֹוהי: íL ék õøàä énò-ìk eàøå ֳִָ§¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−
éìò àø÷ð:jnî eàøéå Eék õøàä énò-ìk eàøå ¦§¨´¨¤®§¨«§−¦¤«¨§¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²

éìò àø÷ð ýåýé íL:jnî eàøéå E ּכל ויחזּון ¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−¦¤«¨ְֱֶָ

וידחלּון  על אתקרי דיי ׁשמא ארי ארעא ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָעממי

:מּנàéðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåE ִָ§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²
äîãàä ìò Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈

éúáàì ýåýé òaLð øLà:Cì úúì EEøúBäå £¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«§¦«§³
ðèá éøôa äáBèì ýåýééøôáe Ezîäá éøôáe E §Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²¦§¦¬§¤§§−¦§¦´

êéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä ìò Eúîãà©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨
:Cì úúìדמע ּבולּדא לטבא יי ויֹותרּנ ¨¬¤¨«ְְְְְְְִִַָָָָָָ

ּדי  ארעא על דארע ּובאּבא דבעיר ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובולּדא

:ל למּתן לאבהת יי áéEìקּיים | ýåýé çzôé ְְֲִִַַַָָָָָ¦§©´§Ÿ̈´Â§Â
Eöøà-øèî úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³§©©§§Æ
íéBb úéåìäå Eãé äNòî-ìk úà Cøáìe Bzòa§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®§¦§¦̧¨Æ¦´

:äåìú àì äzàå íéaøEì | ýåýé çzôé ©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«¦§©´§Ÿ̈´Â§Â
Eöøà-øèî úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³§©©§§Æ
íéBb úéåìäå Eãé äNòî-ìk úà Cøáìe Bzòa§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®§¦§¦̧¨Æ¦´

:äåìú àì äzàå íéaøאֹוצרּה ית ל יי יפּתח ©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«ְְִֵַָָָָ

ּולברכא  ּבעּדנּה ארע מטר למּתן ׁשמּיא ית ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָטבא

לא  ואּת סּגיאין לעממין ותֹוזף יד עֹובדי ּכל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָית

âéðúðe÷øתזּוף: úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé E ְ§¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´
-ìà òîLú-ék ähîì äéäú àìå äìòîì§©½§¨§¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤

éäìà ýåýé | úåöîíBiä Eeöî éëðà øLà E ¦§´Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
ì:úBNòìå øîLðúðeáðæì àìå Làøì ýåýé E ¦§¬Ÿ§©«£«§¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈

òîLú-ék ähîì äéäú àìå äìòîì ÷ø úééäå§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º
éäìà ýåýé | úåöî-ìàíBiä Eeöî éëðà øLà E ¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−

ì:úBNòìå øîLלחּלׁש ולא לתּקיף יי ויּתנּנ ¦§¬Ÿ§©«£«ְְְְְְִִִַַָָָָ

תקּבל  ארי לתחּתא תהי ולא לעּלא ּברם ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָָּותהי

דין  יֹומא מפּקד אנא ּדי אלה ּדיי ְְְְֱֲִִֵַַַָָָָָָָלפּקֹודּיא

ּולמעּבד: ãéíéøácä-ìkîלמּטר øeñú àìå ְְְִֶַָ§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ
ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà äeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ

:íãáòì íéøçà íéäìà éøçà úëììøeñú àìå ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−§¨§¨«§´Ÿ¨À
ïéîé íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−¨¦´
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:íãáòì íéøçà íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−§¨§¨«
יתכֹון ולא  מפּקד אנא ּדי ּפתּגמּיא מּכל תסטּון ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ

טעות  ּבתר למה ּוׂשמאלא יּמינא דין ְְֲִִֵַַַַַָָָָָיֹומא

פ למפלחּנּון: åèòîLúעממּיא àì-íà äéäå ְְְְִִַַָ§¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ
éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNòì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨

eàáe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯
éìò:EeâéOäå äìàä úBììwä-ìk E-íà äéäå ¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«§¨À̈¦

éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àìì EúBNòì øîL ³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ
íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®

éìò eàáe:EeâéOäå äìàä úBììwä-ìk E אם ויהי ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«ִִֵ

ית  למעּבד למּטר אלה ּדיי ּבמימרא תקּבל ְְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָלא

דין  יֹומא מפּקד אנא ּדי ּוקימֹוהי ּפּקֹודֹוהי ְְְֲִִִִֵַָָָָָּכל

:וידּבקּנ האּלין לוטּיא ּכל על æèøeøàוייתּון ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָֻ¨¬
:äãOa äzà øeøàå øéòa äzàäzà øeøà ©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«¨¬©−̈

:äãOa äzà øeøàå øéòa וליט ּבקרּתא אּת ליט ¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«ְְְְִִַַָ

ּבחקלא: æé:EzøàLîeאּת Eàðè øeøàøeøà ְְְַַָ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬
:EzøàLîe Eàðè:ואצות סּל çéøeøàליט ©§£−¦§©§¤«ְְִַַָָָ¨¬

ðèá-éøtéôìà øâL Eúîãà éøôe EúøzLòå E §¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ
ðàö:Eðèá-éøt øeøàL Eúîãà éøôe Eéôìà øâE Ÿ¤«¨¬§¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−

ðàö úøzLòå:Eדארע ואּבא דמע ולּדא ליט §©§§¬ŸŸ¤«ְְְְְִִִַַָָָָ

:ענ ועדרי תֹורי èéEàáaּבקרי äzà øeøà ְְְֵֵֶַָָָ¨¬©−̈§Ÿ¤®
:Eúàöa äzà øeøàåøeøàå Eàáa äzà øeøà §¨¬©−̈§¥¤«¨¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬

:Eúàöa äzàאּת וליט ּבמעל אּת ליט ©−̈§¥¤«ְְְְֲִִֵַַָ

:ּבמּפקë-úà äøànä-úà Ea | ýåýé çìLé ְְִָ§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤
øLà Eãé çìLî-ìëa úøòânä-úàå äîeänä©§¨Æ§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´
òø éðtî øäî Eãáà-ãòå EãîMä ãò äNòz©«£¤®©´¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©

éììòî:éðzáæò øLà E-úà Ea | ýåýé çìLé ©«£¨¤−£¤¬£©§¨«¦§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤
çìLî-ìëa úøòânä-úàå äîeänä-úà äøànä©§¥¨³¤©§¨Æ§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬
øäî Eãáà-ãòå EãîMä ãò äNòz øLà Eãé̈«§−£¤´©«£¤®©´¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½

éììòî òø éðtî:éðzáæò øLà E ית ּב יי יגרי ¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬£©§¨«¦ְְֵָָָָ

אֹוׁשטּות  ּבכל מזֹופיתא וית ׁשּגּוׁשּיא וית ְְְְְְִִֶַָָָָָָָמארּתא

מן  ּבפריע דתיבד ועד ּדתׁשּתצי עד תעּבד ּדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָיד

דחלּתי: ּדׁשבקּתא עֹובדי ּביׁשּות àë÷aãéקדם ְְְֳִִִַַַָָָָ©§¥¯
ìòî Eúà Búìk ãò øácä-úà Ea ýåýé§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ

:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä÷aãé ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«©§¥¯
äîãàä ìòî Eúà Búìk ãò øácä-úà Ea ýåýé§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLà ית ּב יי ידּבק £¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«ְְֵַָָָ

עלל  אּת ּדי ארעא מעל ית ּדיׁשּתצי עד ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמֹותא

למירתּה: áëúôçMaלתּמן ýåýé äëké ְְְֵַַָ©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤
ïBôcMáe áøçáe øçøçáe ú÷ìcáe úçcwáe©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ©¤½¤©¦¨−

:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáeúôçMa ýåýé äëké ©¥«̈®§¨−©¬¨§¤«©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤
ôcMáe áøçáe øçøçáe ú÷ìcáe úçcwáeïB ©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ©¤½¤©¦¨−

:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ּבׁשחפּתא יי ימחנ ©¥«¨®§¨−©¬¨§¤«ְְְְִִֶַָָָ

ּובחרּבא  ּובחרחּורא ּובדלקּתא ְְְְְְְְִֶַַַַָָָָּובקּדחּתא

ּדתיבד: עד וירּדפּנ ּובירקֹונא âëeéäåּובׁשּדפֹונא ְְְְְְְְִִֵַַָָָָֻ§¨¬
éîL-øLà õøàäå úLçð ELàø-ìò øLà E ¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤

ézçz:ìæøa EéîL eéäåúLçð ELàø-ìò øLà E ©§¤−©§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤
ézçz-øLà õøàäå:ìæøa E עּלוי ּדי ׁשמּי ויהֹון §¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«ְִִִֵַָָ

די  וארעא מטרא מּלאחתא ּכנחׁשא חסינין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָריׁש

ּפרין: מּלמעּבד כפרזלא ּתּקיפא תחֹותãëïzé ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ¦¥¯
íéîMä-ïî øôòå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦©¨©̧¦Æ

éìò ãøé:CãîMä ãò EEöøà øèî-úà ýåýé ïzé ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−
éìò ãøé íéîMä-ïî øôòå ÷áà:CãîMä ãò E ¨¨´§¨¨®¦©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«

ׁשמּיא  מן ועפרא אבקא ארע מטר ית יי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָיּתן

ּדתׁשּתצי: עד על äëðzébðיחּות | ýåýé Eó ְְֲִֵֵֵַָ¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»
éáéà éðôìäòáLáe åéìà àöz ãçà Cøãa E ¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈§¦§¨¬

úBëìîî ìëì äåòæì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈§−Ÿ©§§¬
:õøàäðzébð | ýåýé Eéáéà éðôì óãçà Cøãa E ¨¨«¤¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ

úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äòáLáe åéìà àöz¥¥´¥½̈§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨
:õøàä úBëìîî ìëì äåòæì קדם ּתביר יי יּתנּנ §©«£½̈§−Ÿ©§§¬¨¨«¤ְְְֳִִִָָָ

ארחן  ּובׁשבעא לותּה ּתּפֹוק חדא ּבארחא ְְְְְְְֲִִֵָָָָָָָָָסנא

מּק ארעא:ּתערֹוק מלּכות לכל לזיע ּותהי דמֹוהי ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָ

åëíéîMä óBò-ìëì ìëàîì Eúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈§¨¬©¨©−¦
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìeEúìáð äúéäå §¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«§¨«§¨³¦§¨«§Æ

ïéàå õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì ìëàîì§©«£½̈§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨¨®¤§¥−
:ãéøçî עֹופא לכל למיכל מׁשּגרא נבלּת ּותהי ©«£¦«ְְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּדמניד: ולית ארעא ולבעירת æëäëkéדׁשמּיא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ©§¨̧
íéøöî ïéçLa ýåýééø÷ íéìôòáå áéúëíéøçèáe §Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½
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:àôøäì ìëeú-àì øLà ñøçáe áøbáeäëké ©¨−̈¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥«©§¨̧
øLà ñøçáe áøbáe íéøçèáe íéøöî ïéçLa ýåýé§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½©¨−̈¤¨®¤£¤¬

:àôøäì ìëeú-àì דמצרים ּבׁשחנא יי ימחּנ «Ÿ©−§¥«¨¥«ְְְְְֲִִִִִַָָָ

תּכּול  לא ּדי יּביׁש ּובחריס ּובגרּבא ְְְֲִִִִִִַַַָָּובטחֹורין

çëïBøeòáeלאּתּסאה: ïBòbLa ýåýé äëké ְִַָָ©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®
:ááì ïBäîúáeïBøeòáe ïBòbLa ýåýé äëké §¦§−¥¨«©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®

:ááì ïBäîúáe ּובסמיּותא ּבטפׁשּותא יי ימחּנ §¦§−¥¨«ְְְְְְִִַַָָָָ

לּבא: èëíéøävaּובׁשעממּות LMîî úééäå ְֲִַָָ§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦
çéìöú àìå äìôàa øeòä LMîé øLàk©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©

éëøc-úàíéîiä-ìk ìeæâå ÷eLò Cà úééäå E ¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²¨©¨¦−
:òéLBî ïéàåøLàk íéøäva LMîî úééäå §¥¬¦«©§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧

éëøc-úà çéìöú àìå äìôàa øeòä LMîéE §©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®
:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk ìeæâå ÷eLò Cà úééäå§¨¦¹¨©´¨¯§¨²¨©¨¦−§¥¬¦«©
עּוירא  מּׁשׁש די ּכמא ּבטיהרא ממּׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּותהי

ת  ולא עׁשיק ּבקבלא ּברם ּותהי ארחתי ית צלח ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָ

ּדפריק: ולית יֹומּיא ּכל ìNøàúואניס äMà ְְְִִֵַָָָָ¦¨´§¨¥À
øçà Léàåéø÷ äðìâùé áéúëäðáz úéa äpákLé §¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−

:epììçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìåäMà §«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«¦¨´
áLú-àìå äðáz úéa äpákLé øçà Léàå Nøàú§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−§«Ÿ¥¥´

:epììçú àìå òhz íøk Ba ּוגבר תירֹוס אּתתא ®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«ְְִֵַָ

ּכרמא  ּבּה תיתב ולא תבני ּביתא יׁשּכבּנּה ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָאחרן

תחּלּנּה: ולא àìéðéòìתּצֹוב çeáè EøBLàìå E ְְִִֵַָ«§º¨´©§¥¤À§´Ÿ
éðôìî ìeæb Eøîç epnî ìëàúCì áeLé àìå E Ÿ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®

ðàöéáéàì úBðúð E:òéLBî Eì ïéàå EEøBL «Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©«§º
éðéòì çeáèéðôìî ìeæb Eøîç epnî ìëàú àìå EE ¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½

ðàö Cì áeLé àìåéáéàì úBðúð EEì ïéàå E §¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−
:òéLBîמּנּה תיכּול ולא לעיני נכס יהי ּתֹור ¦«©ְְְִֵֵֵֵֵָָָָ

מסירין  ענ ל יתּוב ולא מּקדמ אנס יהי ְְְְֲֳִִִֵֵָָָָָָָָָחמר

ּפריק: ל ולית דבב áìéðaéúðáeלבעלי EE ְְְֲִֵֵַָָָָ¨¤̧§Ÿ¤¹
éðéòå øçà íòì íéðúðíäéìà úBìëå úBàø E §ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½§¨¬£¥¤−

:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìkéðaéúðáe Eíéðúð E ¨©®§¥¬§¥−¨¤«¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧
éðéòå øçà íòìíBiä-ìk íäéìà úBìëå úBàø E §©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½§¨¬£¥¤−¨©®

:Eãé ìàì ïéàå אחרן לעּמא מסירין ּובנתי ּבני §¥¬§¥−¨¤«ְְְְֳִִַָָָָָָ

חילא ועיני  ולית יֹומא ּכל ּבגללהן ויסּופן חזן  ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָָ

:ּבידâìíò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt ִָ§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−
-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäå zòãé-àì øLà£¤´«Ÿ¨¨®§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−¨

:íéîiäøLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt ©¨¦«§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´
:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäå zòãé-àì«Ÿ¨®̈§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«
ידעּת לא ּדי עּמא יכּול לאּות וכל דארע ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָאּבא

יֹומּיא: ּכל ּורעיע עׁשיק ברם ãìúééäåּותהי ְְְִִֵַַַָָָ§¨¦−¨
éðéò äàønî òbLî:äàøz øLà Eúééäå §ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«§¨¦−¨
éðéò äàønî òbLî:äàøz øLà E ּותהי §ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«ְֵ

תחזי: ּדי עיני מחזּו äìýåýéמׁשּתּטה äëké ְֱִִֵֵֵֵֵֶַָ©§¨̧§Ÿ̈¹
øLà íé÷Mä-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦£¤¬
:Eã÷ã÷ ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«
íé÷Mä-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦
:Eã÷ã÷ ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«
ׁשקּיא  ועל רכבּיא על ביׁשא ּבׁשחנא יי ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָֻימחּנ

:מֹוח ועד רגל מּפרסת לאּתּסאה תּכּול לא ְְְְִִִִַַַַַָָָָָּדי

åìíé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBé¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´
éìòéúáàå äzà zòãé-àì øLà éBb-ìà EE ¨¤½¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®

:ïáàå õò íéøçà íéäìà íM zãáòåCìBé §¨©¬§¨¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤¥̧
éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýééBb-ìà E §Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½¤¾

éúáàå äzà zòãé-àì øLàíéäìà íM zãáòå E £¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²¡Ÿ¦¬
:ïáàå õò íéøçà וית ית יי ּדי יגלי מלּכ £¥¦−¥¬¨¨«¤ְְְְִֵַַָָָָָ

ואבהתי אּת ידעּת לא ּדי לעם על ְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָתקים

ואבנא: אעא טעותא ּפלחי לעממּיא ּתמן ְְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָותפלח

æìì úééäåìå ìLîì änLíénòä ìëa äðéðL §¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½
:änL ýåýé Eâäðé-øLàì úééäåìLîì änL £¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨§¨¦´¨§©½̈§¨−̈

ìå:änL ýåýé Eâäðé-øLà íénòä ìëa äðéðL §¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨
ּדי  עממּיא ּבכל ּולׁשֹועי למתל לצדּו ְְְְְְִִֵֵַַַָָֹּותהי

לתּמן: יי ידּברּנçìäãOä àéöBz áø òøæ ְְְְִִַָָָ¤¬©©−¦´©¨¤®
:äaøàä epìñçé ék óñàz èòîeáø òøæ §©´¤«¡½Ÿ¦¬©§§¤−¨«©§¤«¤¬©©−

:äaøàä epìñçé ék óñàz èòîe äãOä àéöBz¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬©§§¤−¨«©§¤«
ארי  ּתכנֹוׁש ּוזער לחקלא ּתּפק סּגי זרע ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָּבר

ּגֹובא: èìïééåיחסלּנּה zãáòå òhz íéîøk ְְִֵַָ§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦
:úòìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú-àì«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
øâàú àìå äzLú-àì ïééå zãáòå òhz íéîøk§¨¦¬¦©−§¨®̈§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ

27



:úòìzä epìëàú ék ותפלח ּתּצֹוב ּכרמין ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©ְְְִִִַַ

תיכלּנּה ארי תכנֹוׁש ולא תׁשּתי לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָוחמרא

îàìּתלעּתא: ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ ְַָֹ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ
:Eúéæ ìMé ék CeñúEìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ ¨½¦¬¦©−¥¤«¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®

Eúéæ ìMé ék Ceñú àì ïîLå: ּבכל ל יהֹון זיתין §¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬¦©−¥¤«ְְִֵָָ

:זיתי יּתרּון ארי תסּו לא ּומׁשחא ְְְְֲִִֵֵָָָָּתחּומ

àîeëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéðä¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−
:éáMaeëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéða ©¤«¦¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−
:éáMa יהכּון ארי ל יהֹון ולא ּתֹוליד ּובנן ּבנין ©¤«¦ְְְְְֲִִֵָָָָ

áîLøééּבׁשביא: Eúîãà éøôe Eöò-ìk ְְִָ¨¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−
:ìöìväöìvä Løéé Eúîãà éøôe Eöò-ìk:ì ©§¨©«Ç¨¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−©§¨Ç©«

סּקאה: יחסנּנּה דארע ואּבא אילנ âîøbäּכל ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ©¥Æ
éìò äìòé Eaø÷a øLàäzàå äìòn äìòî E £¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨§©¨¬

:ähn ähî ãøúéìò äìòé Eaø÷a øLà øbäE ¥¥−©¬¨¨«¨©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−
:ähn ähî ãøú äzàå äìòn äìòî ערל ּתֹותב ©´§¨®̈§¨§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨ֵַָ

ּתהי  ואּת לעּלא לעּלא מּנ על סליק יהי בינ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּדי

לתחּתא: לתחּתא ãîàìנחת äzàå Eåìé àeä ְְְְֵַַָָָ´©§§½§©−̈´Ÿ
:áðæì äéäz äzàå Làøì äéäé àeä epåìú©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈¦«§¤¬§¨¨«
Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé àeä́©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ

:áðæì äéäz äzàåתֹוזפּנּה לא ואּת יֹוזפּנ הּוא §©−̈¦«§¤¬§¨¨«ְְְְִִֵַָָ

לח ּלׁש: ּתהי ואּת לתּקיף יהי äîéìòהּוא eàáeE ְְְְְְִֵֵַַַָ¨̧¨¤¹
ãò EeâéOäå Eeôãøe äìàä úBììwä-ìk̈©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ§¦¦½©−
éäìà ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék CãîMäE ¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

ìeö øLà åéúwçå åéúåöî øîL:Céìò eàáeE ¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«¨̧¨¤¹
CãîMä ãò EeâéOäå Eeôãøe äìàä úBììwä-ìk̈©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§®̈

éäìà ýåýé ìB÷a zòîL àì-ékì Eåéúåöî øîL ¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬
:Ceö øLà åéúwçå האּלין לוטּיא ּכל על וייתּון §ªŸ−̈£¤¬¦¨«ְְֲִֵֵַָָָָָ

קּבלּתא  לא ארי ּדתׁשּתצי עד וידּבקּנ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻוירּדפּנ

ּדי  ּוקימֹוהי ּפּקֹודֹוהי למּטר אלה ּדיי ְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָָלמימרא

:פּקדåîEòøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå ְַָ§¨´§½§−§¥®§©§£−
:íìBò-ãò-ãò Eòøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå ©¨«§¨´§½§−§¥®§©§£−©

:íìBò:עלם עד ּובבני ּולמֹופת לאת ּב ויהֹון ¨«ְְְֳִִֵַָָָָ

æîéäìà ýåýé-úà zãáò-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:ìk áøî ááì áeèáe äçîNaøLà úçz §¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ©À©£¤³

éäìà ýåýé-úà zãáò-àìááì áeèáe äçîNa E «Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦§−̈§´¥®̈
:ìk áøîאלה יי קדם פלחּתא לא ּדי חלף ¥−Ÿ«Ÿְְְֱֳֳִַָָָָָָָ

ּכלא: מּסגי לּבא ּובׁשּפירּות çîzãáòåּבחדוא ְְְְִִִֵֶַָָָֹ§¨«©§¨´
éáéà-úàáòøa Ca ýåýé epçìLé øLà E ¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈§¨¨¯

ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ
:Cúà BãéîLä ãò Eøàeö-ìò-úà zãáòå ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«§¨«©§¨´¤

éáéààîöáe áòøa Ca ýåýé epçìLé øLà E «Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈§¨¨¯§¨¨²
ãò Eøàeö-ìò ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ©©¨¤½©¬

:Cúà BãéîLäיגרּנּה ּדי דבב ּבעלי ית ותפלח ¦§¦−Ÿ¨«ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ּבכפנ  ּב ּובחסירּות יי ּובערטיליתא ּובצחּותא א ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָ

ּדיׁשּתיצי  עד צּואר על ּפרזלא ניר ויּתן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹּכּלא

:יתèîéìò ýåýé àOéäö÷î ÷çøî éBb E ָָ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´
òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé øLàk õøàä̈½̈¤©«£¤¬¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−

ì:BðLéìò ýåýé àOéõøàä äö÷î ÷çøî éBb E §Ÿ«¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤
ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé øLàk:BðL ©«£¤¬¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«

די  ּכמא ארעא מּסיפי מרחיק עם על יי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָייתי

ליׁשנּה: תׁשמע לא ּדי עּמא נׁשרא ðéBbמׁשּתדי ְְְְִִִִִִֵַַָָָָ−
àì øòðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt æò©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ

:ïçéøòðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb ¨«Ÿ−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©
:ïçé àì לסבא אּפין יּסב לא ּדי אּפין ּתּקיף עם ¬Ÿ¨«Ÿְִִִִִַַַַַָָָ

מרחם: לא ינקא àðEzîäáועל éøt ìëàå ְְְֵַַָָָÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬
Eì øéàLé-àì øLà CãîMä ãò Eúîãà-éøôe§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧«Ÿ©§¦¹§À

éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâcðàö úøzLòå EE ¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−§©§§´ŸŸ¤®
:Cúà Bãéáàä ãò-éøôe Ezîäá éøt ìëàå ©¬©«£¦−Ÿ¨«Â§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«

ïâc Eì øéàLé-àì øLà CãîMä ãò Eúîãà©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ
éôìà øâL øäöéå LBøézðàö úøzLòå Eãò E ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−§©§§´ŸŸ¤®©¬

:Cúà Bãéáàä ואּבא דבעיר ולּדא וייכּול ©«£¦−Ÿ¨«ְְְְִִִֵַָָָ

עבּורא  ל יׁשאר לא ּדי ּדתׁשּתצי עד ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָדארע

ּדיֹובד  עד ענ ועדרי תֹורי ּבקרי ּומׁשחא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָחמרא

:יתáðéøòL-ìëa Eì øöäåéúîç úãø ãò EE ָָ§¥©̧§¹§¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ
-ìëa ïäa çèa äzà øLà úBøöaäå úäábä©§Ÿ´Ÿ§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨

éøòL-ìëa Eì øöäå EöøàEöøà-ìëa EøLà ©§¤®§¥©³§Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬
éäìà ýåýé ïúð:Cì EéøòL-ìëa Eì øöäåãò E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«§¥©̧§¹§¨§¨¤À©´

éúîç úãøçèa äzà øLà úBøöaäå úäábä E ¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©
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éøòL-ìëa Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäaEöøà-ìëa E ¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½
éäìà ýåýé ïúð øLà:Cì Eקרוי ּבכל ל ויעק £¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«ְְְִֵָָָָ

רחץ  אּת ּדי ּוכריכּיא רמּיא ׁשּורי ּדיכּבׁש ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָעד

קרוי ּבכל ל ויעק  ארע ּבכל בהן ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָלאׁשּתזבא

:ל אלה יי יהב ּדי ארע âðzìëàåּבכל ְְְְֱִַַָָָָָָ§¨«©§¨´
ðèá-éøôéða øNa Eéúðáe EEì-ïúð øLà E §¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬¨«©§−

éäìà ýåýéEì ÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤¨¦¬§−
:Eáéàðèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EøLà E «Ÿ§¤«§¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬

éäìà ýåýé Eì-ïúð÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa E ¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤¨¦¬
:Eáéà Eìּבני ּבׂשר דמע ולּדא ותיכּול §−«Ÿ§¤«ְְְְְִֵַַָָָ

ּובעקתא  ּבצירא אלה יי ל יהב ּדי ְְְְְְֱִִַַָָָָָָָָָּובנתי

:סנא ל ãðãàîּדיעק  âðòäå Ea Cøä Léàä ְְֵָָָָ¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ
åéða øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðéò òøz¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈

:øéúBé øLàòøz ãàî âðòäå Ea Cøä Léàä £¤¬¦«¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸
:øéúBé øLà åéða øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðéò¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«
עינּה ּתבאׁש לחדא ודמפּנק ּב דרּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָּגברא

יׁשאר: ּדי ּבנֹוהי ּובׁשאר קימּה ּובאּתת ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּבאחּוהי

äðîìëàé øLà åéða øNaî íäî ãçàì | úz ¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½
÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬

éøòL-ìëa Eáéà Eì:Eíäî ãçàì | úzî §²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«¦¥´§©©´¥¤À
ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà åéða øNaî¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ

éøòL-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa:E §¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«
מּדלא  ייכּול ּדי ּבנֹוהי מּבׂשר מּנהֹון לחד ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמּלמּתן

ל יעק די ּובעקתא ּבצירא ּכּלא לּה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹאׁשּתאר

:קרוי ּבכל סנאåðøLà äbðòäå Eá äkøä ְְְִָָָָ¨«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧
âpòúäî õøàä-ìò âvä dìâø-óë äúqð-àì«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−
:dzááe dðááe d÷éç Léàa dðéò òøz Cøîe¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈¦§−̈§¦¨«
âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðòäå Eá äkøä̈«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´
d÷éç Léàa dðéò òøz Cøîe âpòúäî õøàä-ìò©¨½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈

:dzááe dðááe לא ּדי ודמפּנקא ב ּדרּכיכא ¦§−̈§¦¨«ְְְְִִִַַָָָָ

מּמפּנקּו ארעא על לאחתא רגלּה ּפרסת ְְְְְֲִִַַַַַַַַַַָָָנּסיאת

ּובברּה קימּה ּבגבר עינּה ּתבאׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָּומרּכיכּו

æðäéìâøּובברּתּה: ïéaî | úöBiä dúéìLáe ְִַַ§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ

Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa øúqa©¨®¤§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−
éøòLa:Eäéðááe äéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe ¦§¨¤«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ

øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ
éøòLa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe:E ּובזער §¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«ְִֵ

תיכלּנּון  ארי תליד ּדי ּובבנהא מּנּה ּדיּפקּון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָּבנהא

יעק  ּדי ּובעקתא ּבצירא ּבסתרא ּכּלא ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹּבחסירּות

:ּבקרוי סנא לçðúBNòì øîLú àì-íà ְְְִָָָָ¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À
øôqa íéáúkä úàfä äøBzä éøác-ìk-úà¤¨¦§¥Æ©¨´©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤

fä àøBpäå ãaëpä íMä-úà äàøéì äfäúà ä ©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−
éäìà ýåýé:E-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨

äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä äøBzä éøác¦§¥Æ©¨´©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈
éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä íMä-úà:E ¤©¥º©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

הדא  אֹוריתא ּפתּגמי ּכל ית למעּבד תּטר לא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאם

יּקירא  ׁשמא ית למדחל הדין ּבספרא ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָּדכתיבין

:אלה יי ית הדין èðýåýéּודחילא àìôäå ְְֱִֵָָָָָָ§¦§¨³§Ÿ̈Æ
úìãb úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³§ŸŸÆ

:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðåýåýé àìôäå §¤´¡¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«§¦§¨³§Ÿ̈Æ
úBðîàðå úìãb úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½

:íéðîàðå íéòø íéìçå וית מחת ית יי ויפרׁש ¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«ְְְְַַָָָָָָ

ּביׁשין  ּומכּתׁשין ּומהימנן רברבן מחן ּבני ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָמחת

ñíéøöîּומהימנין: äåãî-ìk úà Ea áéLäå ְְִֵ§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦
:Ca e÷áãå íäéðtî zøâé øLàúà Ea áéLäå £¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®§¨«§−¨«§¥¦´§À¥µ

:Ca e÷áãå íäéðtî zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk̈©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®§¨«§−¨«
דחלּתא  ּדי מצרים מכּתׁשי ּכל ית ּב ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָויתב

:ּב וידּבקּון àñ-ìëåמּקדמיהֹון éìç-ìk íb ְְְֳִִֵָָ©³¨¢¦Æ§¨
úàfä äøBzä øôña áeúë àì øLà äkî©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´©®Ÿ

éìò ýåýé íìòé:CãîMä ãò Eéìç-ìk íb ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«©³¨¢¦Æ
úàfä äøBzä øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´©®Ÿ

éìò ýåýé íìòé:CãîMä ãò E מ ּכל וכל אף רע ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«ְְַַָָ

ייתּנּון  הדא דאֹוריתא ּבספרא כתיבין לא ּדי ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָמחא

:ּדיׁשּתצ עד על áñèòîיי éúîa ízøàLðå ְְְֲִֵַָָָ§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈
àì-ék áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà úçz©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ

éäìà ýåýé ìB÷a zòîL:Eéúîa ízøàLðå ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¦§©§¤Æ¦§¥´
áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà úçz èòî§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ
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éäìà ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék:E ותׁשּתארּון ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְְֲִַ

למסּגי  ׁשמּיא ּככֹוכבי הויתּון ּדי חלף זער ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָּבעם

:אלה ּדיי למימרא קּבלּתא לא âñäéäåארי ְְְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָÂ§¨Â̈
íëúà áéèéäì íëéìò ýåýé NN-øLàk©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
íëéìò ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½
ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà ãéáàäì§©«£¦¬¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ
:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä ìòî¥©´¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
íëúà áéèéäì íëéìò ýåýé NN-øLàk äéäåÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìò ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLà דחּדי ּכמא ויהי  £¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«ְִִֵֵַָ

ּכן  יתכֹון ּולאסּגאה יתכֹון לאֹוטבא עליכֹון ְְְְְְֲֵֵַָָָָָָָיי

יתכֹון  ּולׁשצאה יתכֹון לאֹובדא עליכֹון יי ְְְְְֱֲֵֵֵֶָָָָָָָיחדי

למירתּה: לתּמן עלל ּדאּת ארעא מעל ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָותּטלטלּון

ãñõøàä äö÷î íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤
íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä äö÷-ãòå§©§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À

éúáàå äzà zòãé-àì øLà:ïáàå õò E £¤¯«Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
äö÷-ãòå õøàä äö÷î íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©§¥´
zòãé-àì øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä̈¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨

éúáàå äzà:ïáàå õò E עממּיא ּבכל יי ויבּדרּנ ©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤ְְְְִִַַַָָָָ

ּתמן מּס ותפלח ארעא סיפי ועד ארעא יפי ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ

ואבהת אּת ידעּת לא ּדי טעותא ּפלחי ְְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָָָלעממּיא

ואבנא: äñ-àìåאעא òébøú àì íää íéBbáe ְְַָָָ©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ
áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´

:Lôð ïBáàãå íéðéò ïBéìëå æbøàì íää íéBbáe ©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬¨«¤©¦³¨¥Æ´Ÿ
Eì ýåýé ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå òébøú©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬

:Lôð ïBáàãå íéðéò ïBéìëå æbø áì íL ּובעממּיא ¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬¨«¤ְְַַָ

ויּתן  רגל לפרסת מנח יהא ולא תנּוח  לא ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהאּנּון

נפׁש: ּומּפחן עינין וחׁשכת ּדחל לב ּתּמן ל ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָיי

åñéiç eéäåäìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨
éiça ïéîàú àìå íîBéå:Eéiç eéäåEì íéàìz E §½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«§¨´©¤½§ª¦¬§−

éiça ïéîàú àìå íîBéå äìéì zãçôe ãâpî:E ¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«
ליליא  תוה ּותהי מּקבל ל ּתלן חּיי ְְְֳִִֵֵֵֵַָָָָָויהֹון

:ּבחּיי תהימין ולא æñøîàzויממא ø÷aa ְְְִִֵַָָָָ©³Ÿ¤Ÿ©Æ

ãçtî ø÷a ïzé-éî øîàz áøòáe áøò ïzé-éî¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©
éðéò äàønîe ãçôz øLà EááìøLà E §¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬

:äàøzøîàz áøòáe áøò ïzé-éî øîàz ø÷aa ¦§¤«©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−
äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtî ø÷a ïzé-éî¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬

éðéò:äàøz øLà E רמׁשא יּתן מן תימר ּבצפרא ¥¤−£¤¬¦§¤«ְְְִֵֵַַַָָָ

ּדי  לּב מּתוהּות צפרא יּתן מן תימר ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּוברמׁשא

תו  חזי:תהי תהי ּדי עיני ּומחזּו çñEáéLäåה ְְִֵֵֵֵֵֵֵָָָ¤«¡¦«§Æ
Eì ézøîà øLà Cøca úBiðàa íéøöî | ýåýé§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ£¤´¨©´§¦§½

éñú-àìíL ízøkîúäå dúàøì ãBò ó «ŸŸ¦¬−¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧¨¯
éáéàììå íéãáòì E:äð÷ ïéàå úBçôLEáéLäå §«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«¤«¡¦«§Æ

Eì ézøîà øLà Cøca úBiðàa íéøöî | ýåýé§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ£¤´¨©´§¦§½
éñú-àìéáéàì íL ízøkîúäå dúàøì ãBò óE «ŸŸ¦¬−¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²

ìå íéãáòì:äð÷ ïéàå úBçôL מצרים יי ויתיבּנ ©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«ְְְִִִֵַָָָ

עֹוד  תֹוסף לא ל אמרית ּדי ּבארחא ְְְֲִִִִֵָָָָָָּבספינן

לעבּדין  דבב לבעלי ּתּמן ותזּדּבנּון ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָלמחזיּה

ס ּדקנה: ולית èñúéøaäּולאמהן éøáã äìà ְְְְֵֵַָָ¥Á¤Á¦§¥̧©§¦¹
éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé äeö-øLà£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬
úøk-øLà úéøaä ãáìî áàBî õøàa ìàøNé¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬

:áøça ízàýåýé äeö-øLà úéøaä éøáã äìà ¦−̈§Ÿ¥«¥Á¤Á¦§¥̧©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´
áàBî õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤¨®

:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãáìî אּלין ¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«ִֵ

ּבני  עם למגזר מׁשה ית יי פּקיד ּדי קימא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּפתּגמי

עּמהֹון  גזר ּדי מ ּקימא ּבר דמֹואב ּבארעא ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

פ  ְֵֹּבחרב:

éòéáùàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNò øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðéòì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå §¨©§«©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNò øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðéòì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà אּתּון ּוקר להֹון ואמר יׂשראל לכל מׁשה א ©§«ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

ּבארעא  לעיניכֹון יי עבד ּדי ּכל ית ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָחזתּון

ארעּה: ּולכל עבדֹוהי ּולכל לפרעה ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹדמצרים

áéðéò eàø øLà úìãbä úBqnäúúàä E ©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ
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:íää íéìãbä íéúônäåøLà úìãbä úBqnä §©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬
éðéò eàø:íää íéìãbä íéúônäå úúàä E נּסי ¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«ִֵ

רברבּיא  ּומֹופתּיא אתּיא עיני חזאה ּדי ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָָרברבּיא

âíéðéòåהאּנּון: úòãì áì íëì ýåýé ïúð-àìå ִָ§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦
ì íéðæàå úBàøì:äfä íBiä ãò òîLïúð-àìå ¦§−§¨§©´¦¦§®Ÿ©©−©¬©¤«§«Ÿ¨©Á

ì íéðæàå úBàøì íéðéòå úòãì áì íëì ýåýéòîL §Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©´¦¦§®Ÿ©
:äfä íBiä ãò למּדע לּבא לכֹון יי יהב ולא ©−©¬©¤«ְְְְְִִַַָָָ

הדין: יֹומא עד למׁשמע ואדנין למחזי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָֻועינין

ãeìá-àì øaãna äðL íéòaøà íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³
ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòî íëéúîìN©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬

:Eìâø-àì øaãna äðL íéòaøà íëúà CìBàå ©§¤«¨«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ
ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòî íëéúîìN eìá̈³©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬

:Eìâø לא ּבמדּברא ׁשנין ארּבעין יתכֹון ודּברית ©§¤«ְְְְְְְְִִִַַַָָָָ

מעל  עדֹו לא ּומסנ מּנכֹון ּכסּותכֹון ְְְְְֲִִֵַַָָָבליאת

:רגלäïééå ízìëà àì íçìàì øëLå ְַָ¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ
:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz ïòîì íúéúL§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
ïòîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ

:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz אכלּתּון לא לחמא ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«ְְֲַַָָ

ארי  ּדתּדעּון ּבדיל ׁשתיתּון לא ועּתיק חדת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָוחמר

אלהכֹון: יי ְֱֲֲָָָאנא

øéèôîå-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤
äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå ïBaLçÂ¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈

:íkpå-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå ©©¥«©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå ïBaLçÂ¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«
מלּכא  סיחֹון ּונפק הדין לאתרא ְְְְֲִֵֵַַַַָָָואתיתּון

לאגחא  לקדמּותנא דמתנן מלּכא ועֹוג ְְְְְְֲֳֶַַַָָָָָָָָדחׁשּבֹון

ּומחֹונּון: æäìçðìקרבא dðzpå íöøà-úà çwpå ְְָָ©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈
:éMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì-úà çwpå ¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«©¦©Æ¤

èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤
:éMðîä לאחסנא ויהבּנּה ארעהֹון ית ּונסבנא ©«§©¦«ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָ

ׁשבטא  ּולפלגּות דגד ּולׁשבטא דראּובן ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָלׁשבטא

çúàfäדמנּׁשה: úéøaä éøác-úà ízøîLe ְִֶַ§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ
øLà-ìk úà eìékNz ïòîì íúà íúéNòå©«£¦¤−Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬

:ïeNòzúàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe ©«£«§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ
øLà-ìk úà eìékNz ïòîì íúà íúéNòå©«£¦¤−Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬

:ïeNòz ותעּבדּון הדא קימא ּפת ּגמי ית ותּטרּון ©«£«ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ

תעּבדּון: ּדי ּכל ית ּדתצלחּון ּבדיל ְְְְְְְִִִַָָָיתהֹון

íúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−
:ïeNòz øLà-ìk úà eìékNz ïòîì íúàŸ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

ô ô ô.ïîéñ å"éãáòì ,íé÷åñô á"ë÷

àåáú éë úùøôì äøèôäñ ÷øô äéòùéá

ñàéìr ýåýé ãBáëe CøBà àá ék éøBà éîe÷:çøæ Cáìôørå õøà-äqëé CLçä äpä-ék ¬¦−¦¦´¨´¥®§¬§Ÿ̈−¨©¬¦¨¨«¦«¦¥³©¸Ÿ¤Æ§©¤¤½¤©«£¨¤−
éìrå íénàìéìr BãBáëe ýåýé çøæé C:äàøé Câ:Cçøæ dâðì íéëìîe CøBàì íéBâ eëìäå §ª¦®§¨©̧¦Æ¦§©´§Ÿ̈½§−¨©¬¦¥«¨¤«§¨«§¬¦−§¥®§¨¦−§¬Ÿ©©§¥«

ãéðér áéáñ éàNéða Cì-eàá eöa÷ð ílk éàøe Céúðáe eàáé ÷Bçøî C:äðîàz ãö-ìr C §¦̧¨¦³¥©̧¦Æ§¦½ª−̈¦§§´¨«®̈¨©̧¦Æ¥«¨´¨½Ÿ§Ÿ©−¦©©¬¥¨©«¨
äéìr Côäé-ék Cááì áçøå ãçôe zøäðå éàøz æà:Cì eàáé íéBb ìéç íé ïBîä CåúrôL ¨³¦§¦Æ§¨©½§§¨©¬§¨©−§¨¥®¦¥«¨¥³¨©̧¦Æ£´½̈¥¬¦−¨¬Ÿ¨«¦§©̧

:eøOáé ýåýé úBläúe eàOé äðBáìe áäæ eàáé àáMî ílk äôérå ïéãî éøëa Cqëz íélîb§©¦¹§©¥À¦§¥³¦§¨Æ§¥½̈ª−̈¦§¨´¨®Ÿ¨¨³§¨Æ¦½̈§¦¬§Ÿ̈−§©¥«
æðeúøLé úBéáð éìéà Cì eöáwé øã÷ ïàö-ìk:øàôà ézøàôz úéáe éçaæî ïBöø-ìr eìré C ¨³Ÿ¥¨Æ¦¨´§½̈¥¥¬§¨−§¨«§®¤©«£³©¨Æ¦§§¦½¥¬¦§©§¦−£¨¥«
ç:íäéúaøà-ìà íéðBiëå äðéôeòz árk älà-éîèLéLøz úBiðàå ee÷é íéià | éì-ék ¦¥−¤¨¨´§¤®¨§©¦−¤£ª«Ÿ¥¤«¦¦´¦¦´§©À¨«¢¦³©§¦Æ

éðá àéáäì äðBLàøaì ízà íáäæe ítñk ÷Bçøî Céäìà ýåýé íLék ìàøNé LBã÷ìå C ¨¦´½̈§¨¦³¨©̧¦Æ¥«¨½©§¨¬§¨−̈¦®̈§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ©½¦§¦§¬¦§¨¥−¦¬
:CøàôééúîBç øëð-éðá eðáeðeúøLé íäéëìîe Céúékä étö÷á ék Cézîçø éðBöøáe C:C ¥«£¨«¨³§¥«¥¨Æ«Ÿ©½¦©§¥¤−§¨«§®¤¦³§¦§¦Æ¦¦¦½¦§¦−¦«©§¦«

àééørL eçzôeéìà àéáäì eøâqé àì äìéìå íîBé ãéîz C:íéâeäð íäéëìîe íéBb ìéç C ¦§¸§¨©¯¦¨¦²¨¬¨©−§¨´Ÿ¦¨¥®§¨¦³¥©̧¦Æ¥´¦½©§¥¤−§¦«
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לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

áé:eáøçé áøç íéBbäå eãáàé Ceãáré-àì øLà äëìînäå éBbä-ékâééìà ïBðálä ãBákC ¦«©¯§©©§¨¨²£¤¬Ÿ©«©§−Ÿ¥®§©¦−¨¬Ÿ¤«¡¨«§³©§¨Æ¥©´¦
:ãaëà éìâø íB÷îe éLc÷î íB÷î øàôì åcçé øeMàúe øäãz LBøa àBáéãééìà eëìäåC ¨½§²¦§¨¬§©−©§¨®§¨¥Æ§´¦§¨¦½§¬©§©−£©¥«§¨«§¸¥©³¦

éprî éða çBçLéìâø úBtk-ìr eåçzLäå Céöàðî-ìk CLBã÷ ïBiö ýåýé øér Cì eàø÷å C §¸©Æ§¥´§©©½¦§¦§©«£²©©¬©§©−¦¨§©«£®̈¦§¨³§¨Æ¦´§Ÿ̈½¦−§¬
:ìàøNéåèézîNå øáBò ïéàå äàeðNe äáeær CúBéä úçz:øBãå øBc NBNî íìBò ïBàâì C ¦§¨¥«©¯©¡¥²£¨¬§−̈§¥´¥®§©§¦Æ¦§´½̈§−¬¨«

æè:á÷ré øéáà Cìàâå CréLBî ýåýé éðà-ék zrãéå é÷ðéz íéëìî ãLå íéBb áìç z÷ðéå§¨©̧§§Æ£¥´¦½§¬Ÿ§¨¦−¦¨®¦§¨©À©§¦«£¦³§Ÿ̈Æ´¦¥½§«Ÿ£¥−£¦¬©£«Ÿ
æéíéðáàä úçúå úLçð íéörä úçúå óñë àéáà ìæøaä úçúå áäæ àéáà úLçpä úçz©´©©§¹Ÿ¤¨¦´¨À̈§©³©©©§¤Æ¨´¦¤½¤§©³©¨«¥¦Æ§½Ÿ¤§©¬©¨«£¨¦−

éNâðå íBìL Cúc÷ô ézîNå ìæøa:ä÷ãö CçéøáLå ãL Cöøàa ñîç ãBò òîMé-àì ©§¤®§©§¦³§ª¨¥Æ¨½§«Ÿ§©−¦§¨¨««Ÿ¦¨©̧³¨¨Æ§©§¥½¬Ÿ¨¤−¤
éìeáâaéúîBç äreLé úàø÷å Ce CéørL:äläz CèéíîBé øBàì LîMä ãBò Cl-äéäé-àì ¦§®̈¦§¨¨³§¨Æ«Ÿ©½¦§¨©−¦§¦¨««Ÿ¦«§¤¨̧³©¤̧¤Æ§´½̈

éäìàå íìBò øBàì ýåýé Cì-äéäå Cì øéàé-àì çøiä dâðìe:Czøàôúì CëãBò àBáé-àì §¾Ÿ©©¨¥−©«Ÿ¨¦´¨®§¨«¨¨³§Ÿ̈Æ§´½̈¥«Ÿ©−¦§¦§©§¥««Ÿ¨¬Æ
:Cìáà éîé eîìLå íìBò øBàì Cl-äéäé ýåýé ék óñàé àì Cçøéå CLîLàëílk Cnrå ¦§¥½¦«¥¥−´Ÿ¥«¨¥®¦´§Ÿ̈À¦«§¤¨Æ§´½̈§¨«§−§¥¬¤§¥«§©¥Æª¨´

:øàtúäì éãé äNrî érhî øöð õøà eLøéé íìBòì íé÷écöáëøérväå óìàì äéäé ïèwä ©¦¦½§−̈¦´§®̈¤¥¯¤©¨©²©«£¥¬¨©−§¦§¨¥«©¨ŸÆ¦«§¤´¨¤½¤§©¨¦−
:äpLéçà dzra ýåýé éðà íeör éBâì§´¨®£¦¬§Ÿ̈−§¦¨¬£¦¤«¨
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